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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση απαντήσεων γραπτών 

ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42665/30-09-2022 

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 18 του Νέου 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. 

 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Γούλας 

Παναγιώτης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) 

Δρυστέλλας Αθανάσιος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 12) Καλτσάς 

Νικόλαος, 13) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Μαβίδης 

Δημήτριος, 16) Νασιώκας Παναγιώτης, 17) Ξηρομερίτης Μάριος, 18) Ξυνοπούλου Ελένη – 

Μαρίνα, 19) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 20) Παπαπαρίσης Απόστολος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) 

Σούλτης Γεώργιος, 23) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας και 24) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 

Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) 

Γαμβρούλας Νικόλαος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Καφφές 

Θεόδωρος, 10) Κρίκης Πέτρος, 11) Κυριτσάκας Βάιος, 12) Λώλος Αχιλλέας, 13) Μαμάκος 

Αθανάσιος, 14) Μόρας Ευάγγελος, 15) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 16) Νάρης Αλέξανδρος, 17) 

Νταής Παναγιώτης, 18) Παναγιώτου Ιωάννης, 19) Παπαδούλης Γεώργιος, 20) Παπαποστόλου 

Δημήτριος, 21) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 22) Σάπκας Παναγιώτης, 23) Τερζούδης Χρήστος, 24) 

Τζατζάκης Φώτιος και 25) Τσακίρης Μιχαήλ. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εισέρχεται στη συζήτηση των ερωτήσεων απόντος του Δημάρχου 

κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σούλτη Γεωργίου. 

 

 



Σελίδα 2 από 3 

 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν οι κάτωθι ερωτήσεις: 

 

1. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Παιδική Στέγη». 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα Μπροστά”, κ. 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

 

Ύστερα από ενημέρωση από γονείς-εργαζομένους στο Γ. Ν. Λάρισας και εκπαιδευτικούς 

του 7ου Νηπιαγωγείου Λάρισας και το συστεγαζόμενο  σε αυτούς νηπιαγωγείο υπήρξαν σοβαροί 

προβληματισμοί ως προς τον χώρο που στεγάζονται τα νήπια  και γι’ αυτό το  λόγο θέτω τα κάτωθι 

ερωτήματα : 

1)Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, που μπορεί να μεταστεγαστεί το νηπιαγωγείο, έως πότε θα 

παραμείνει κλειστή ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν λειτουργική;  

2)κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  πιο είναι το χρονοδιάγραμμα που βάζετε για τη λειτουργία της 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ και γιατί  πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να μην γίνουν οι 

επισκευές με ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων; 

3)Γνωρίζεται εν έτη 2022  που αναστέλλεται τη λειτουργία σχολείου στη Λάρισα, στο 

συγκεκριμένο νηπιαγωγείο 4 χρονα παιδιά ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες και τα νήπια έχουν στον 

ελεύθερο χρόνο τους για παιχνίδι ένα χώρο 24 τ.μ λες και βρίσκονται σε φυλακή;  

4) Γιατί δεν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες το καλοκαίρι ώστε η παιδική στέγη να 

είναι έτοιμη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς;  

5)Γιατί να στερούνται τα νήπια την ασφάλεια και το παιχνίδι τους και να υπερτερεί ο 

εγωιστικός σχεδιασμός της Δημοτικής αρχής που στέλνει το θέμα στις καλένδες με το πρόσχημα 

ότι ψάχνετε να βρείτε σε πιο πρόγραμμα να το εντάξετε;  

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. 

Δεληγιάννη Δημήτριο, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

 

Η Παιδική Στέγη περιήλθε στα χέρια του Δήμου Λαρισαίων τον Ιούλιο του 2022 όταν 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έως τώρα ανήκε σε ένα Νομικό πρόσωπο και σταμάτησε η 

λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπήρξε σχεδιασμός για τη διαχείριση του κτιριακού 

προβλήματος με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Καραγιώργου Αικατερίνη και 

είναι πρόθεσή μας η δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου μαζί με το 15ο Νηπιαγωγείο Λάρισας που 

είναι σε άσχημη κατάσταση. Εξάλλου η Παιδική Στέγη δεν διαθέτει τις προδιαγραφές ενός 

σύγχρονου κτιρίου και υφίσταται ανάγκη ανακαίνισης. 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων 

κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία διαμόρφωσης των μελετών και πιστεύουμε ότι τον επόμενο 

χρόνο, θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα 

Μπροστά΄΄ κ. Καραλαριώτου Ειρήνη και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος και  

Σούλτης Γεώργιος. 

 

2. Ερώτηση του κ. Παπαπαρίση Αποστόλου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Οδός Αλωπεκής: Ένας εγκαταλελειμμένος δρόμος». 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα Μπροστά”, κ. 



Σελίδα 3 από 3 

 

 

Παπαπαρίσης Αποστόλος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

 

Αξιότιμοι κύριοι Αντιδήμαρχοι, 

τον Μάιο ξεκίνησε στην οδό Αλωπεκής εργολαβία που ανέθεσε η ΔΕΥΑΛ, προκειμένου να 

τοποθετηθούν κανάλια και φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων. Έργο που ήταν τελείως απαραίτητο 

μετά την κατασκευή του δρόμου έμπροσθεν της ΔΕΥΑΛ και που είχε καθυστερήσει 

χαρακτηριστικά να πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΛ ή/και ο Δήμος Λαρισαίων. 

 Προς το τέλος Μαΐου το έργο σταμάτησε χωρίς να γνωρίζει κάποιος με σιγουριά το λόγο. 

Οι κάτοικοι απευθύνονται στον Δήμο Λαρισαίων και παίρνουν ως απάντηση ότι είναι θέμα της 

ΔΕΥΑΛ, λες και δεν είναι πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ ο κ. Δήμαρχος και αντιπρόεδρος ο 

αντιδήμαρχος κ. Μαβίδης (https://www.deyal.gr/el/deyal/dioikisi). Όταν δε απευθύνονται στη 

ΔΕΥΑΛ λαμβάνουν ως απάντηση ότι βρίσκονται στα δικαστήρια με την εργολαβία. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, δε γνωρίζω αν ευθύνεται ο μελετητής ή ο εργολάβος ή κάποιος άλλος 

φορέας ή πρόσωπο. Όποιος όμως και να είναι ο υπεύθυνος, οι συμπολίτες μας δε φταίνε σε τίποτα 

να έχουν τους δρόμους σε αυτό το χάλι και να εισπνέουν καθημερινά τη σκόνη ή να βρίσκονται με 

ένα λάστιχο στα χέρια. Όπως έχω αναφέρει πριν από 5 μήνες σε άλλη ερώτηση μου και οι γύρω 

δρόμοι, όπως η Τυχερού, η Καψούρη κλπ βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Και δε φτάνει αυτό, 

έχουν και ένα …αμαζόνιο στην πόρτα τους.  

 Κατόπιν των παραπάνω κύριοι Αντιδήμαρχοι, ερωτώ: 

α. Για ποιο λόγο σταμάτησε το έργο στην οδό Αλωπεκής;  

β. Πότε θα ξεκινήσει πάλι και πότε θα περατωθεί; Για πόσο ακόμη οι συμπολίτες μας θα 

υποφέρουν; 

γ.  Το δάσος που βρίσκεται στο τέλος της οδού πότε έχει προγραμματίσει ο Δήμος Λαρισαίων 

να το αποψιλώσει;  

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Μαβίδη Δημήτριο, ο οποίος συνοπτικά 

ανέφερε τα εξής: 

Από το 2015 έχουν γίνει 400.000 τ.μ ασφαλτοστρώσεων, με την οδό Αλωπεκής να καλύπτει 

300.τ.μ. Όντως η συγκεκριμένη οδός αντιμετωπίζει προβλήματα με λιμνάζοντα νερά και υπάρχει 

ανάγκη να τοποθετηθούν κανάλια και φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων.. Ήδη στην οδό 

Αλωπεκής έχουν υλοποιηθεί 50 τ.μ αγωγών από τα 250τ.μ που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε στην οδό ύπαρξη παροχετεύσεων αερίου και αγωγών 

αερίου που δημιουργούν πρόβλημα στη σύνδεση. Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση που βιώνουμε 

και η δυσμενής παγκόσμια πραγματικότητα, οδήγησε τους εργολάβους να προβούν σε 

αναθεωρήσεις των έργων τους. 

Το έργο έπρεπε λοιπόν να υλοποιηθεί τον Μάϊο του 2022, ενώ πήρε παράταση μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2022.Ο εργολάβος του έργου όμως, προσφεύγοντας στο Τεχνικό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας υπέβαλε Αναθεωρητικό πίνακα για να λάβει επιπλέον χρήματα και αναμένουμε την 

τελική απόφαση ώστε το έργο να προχωρήσει. Επειδή το έργο είναι χρηματοδοτούμενο θα 

περιμένουμε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα το ολοκληρώσουμε ως ΔΕΥΑΛ, μέχρι το τέλος 

του 2022. 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

https://www.deyal.gr/el/deyal/dioikisi

