Αγαπητές/οί συμπολίτες,
Στα χέρια σας κρατάτε το έντυπο στο οποίο αποτυπώνεται, σε αδρές γραμμές, το έργο που ως Δημοτική
Αρχή Λαρισαίων έχουμε επιτελέσει μέχρι σήμερα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας μας στο τιμόνι του
Δήμου. Αποδέκτες του είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας.
Στις σελίδες του θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τι έχει γίνει, να συγκρίνετε τη σημερινή κατάσταση
του Δήμου σε σχέση με το 2014, οπότε αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων του, να κρίνετε
πόσο έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Πίσω από τα πεπραγμένα μας παραμένει σταθερός ο οραματισμός μας για το Δήμο Λαρισαίων που δεν είναι άλλος από το να
καταστεί πρώτος περιφερειακός πόλος ανάπτυξης. Οραματισμός που έχει σταθερό πρόταγμα τον Άνθρωπο
και συνοδεύεται από τις βασικές αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας. Θα δείτε πως σ’ αυτή την πρώτη μας θητεία έγιναν
πάρα πολλά. Πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα προς όφελος όλων των πολιτών.
Συνοπτικά μπορώ να αναφέρω τα εξής:
• Υλοποιούμε πρωτόγνωρο για τα δεδομένα αυτής της περιόδου πρόγραμμα έργων. Το έργο αυτό ανέρχεται
σε ύψος € 60 εκ. και βρίσκεται σε εξέλιξη από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΛ.
• Αξιοποιήσαμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της συγκυρίας, με σχέδιο και διαφάνεια, τους πόρους του Δήμου αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ. Αυτήν την περίοδο επιπλέον, έργα ύψους € 40 εκ. έχουν
ώριμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
• Απλώσαμε δίχτυ προστασίας για τους πλέον αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας μέσω της κοινωνικής πολιτικής μας και των δομών του Δήμου τις οποίες διευρύναμε και καταστήσαμε αποτελεσματικότερες.
• Θέσαμε τον πολιτισμό σε πρώτη προτεραιότητα ώστε σήμερα δικαίως να μπορούμε να κάνουμε λόγο για
συνθήκες «πολιτιστικής άνοιξης» που βιώνει ο Δήμος μας κι αυτό αναγνωρίζεται και πέρα από τα όριά του.
• Κάναμε ουσιαστικά βήματα στον τομέα της εξωστρέφειας της πόλης και του Δήμου μας με επιλογές (Πάρκο
Ευχών, Agrothessaly, «Λάρισα - Πόλη που Μαθαίνει» και βράβευση από την Unesco κ.α.) που τον καθιστούν πόλο έλξης ανθρώπων, ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προορισμό τουριστικό.
• Προχωρήσαμε αποτελεσματικά τις μεγάλες διεκδικήσεις του Δήμου μας που αφορούν στο Αρχαίο Θέατρο,
την αξιοποίηση της Αβερωφείου, την απόδοση 240 στρεμμάτων από το πρώην ΕΘΙΑΓΕ. Είμαστε ένα βήμα
πριν την παραχώρηση των στρατοπέδων Τζήμα, Μπουγά και το πρώην Στρατιωτικό Πρατήριο στο κέντρο
της Λάρισας. Επίσης, μετά από συστηματική δουλειά κατά τη διάρκεια της θητείας μας, είμαστε πολύ κοντά
σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη λύση των προβλημάτων που δημιουργεί η διέλευση των σιδηροδρομικών γραμμών μέσα από την πόλη.
Από τα παραπάνω, πιστεύουμε, προκύπτει αβίαστα πως η Λάρισα, ο Δήμος μας, βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο
άλμα προς το μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να
υλοποιούμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη κι αυτό μεγαλώνει την ευθύνη μας να επιμείνουμε στο δρόμο
που χαράξαμε εξαρχής. Πίστη μας είναι πως μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί, ώστε το μεγάλο αυτό έργο να
ολοκληρωθεί.
Για ένα Δήμο πρότυπο, ένα Δήμο άξιο να ζεις.
Απόστολος Καλογιάννης
Δήμαρχος Λαρισαίων

Ευχαριστίες
Ως Δήμαρχος Λαρισαίων αισθάνομαι την ανάγκη να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες μου, Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους
καθώς και στο σύνολο των στελεχών και εργαζομένων στον δήμο. Χωρίς την δική τους αποφασιστική
στήριξη δεν θα ήταν εφικτή η επίτευξη των στόχων
και της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί πως το κόστος της έκδοσης αυτού του εντύπου έχει καλυφθεί στο σύνολό
του από συνεισφορές του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, των στελεχών
της παράταξης «Συμπαράταξη Λαρισαίων» και την
εθελοντική εργασία μελών της.
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Δουλεύουμε πιστοί
στις δεσμεύσεις
και τις αξίες μας
Δίνουμε καθημερινά αγώνα, χωρίς εκπτώσεις και
συμβιβασμούς για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας
Διαφάνεια
Συνεργασίες και συνέργειες με φορείς και συλλογικότητες
Συμμετοχικότητα στην λήψη των αποφάσεων
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Ισχυρή,
οικονομική θέση
του Δήμου μας
Από την αρχή της θητείας μας, προσπαθήσαμε να νοικοκυρέψουμε
τα οικονομικά
Αυτή η πολιτική μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε ένα από τα
μεγαλύτερα Τεχνικα Προγράμματα Δήμων σε όλη τη χώρα με ίδιους
πόρους
Συνολικά Δήμος και ΔΕΥΑΛ, σ΄ αυτή τη θητεία υλοποιούν έργο
συνολικού προυπολογισμού € 60.000.000
Μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη, μετά από πολλά χρόνια
Οι προμηθευτές του Δήμου, πληρώνονται εγκαίρως, χωρίς
καθυστερήσεις
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Προτεραιότητα
στον Άνθρωπο
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής είναι ο Άνθρωπος. Επόμενο ήταν να έχουν προτεραιότητα στο ενδιαφέρον, τους σχεδιασμούς και
εντέλει στις παρεμβάσεις της, τομείς που τον υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό και από την αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε τομείς όπως η Κοινωνική Πολιτική, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός.
Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής έπρεπε να αντιμετωπισθούν δομικά προβλήματα
του παρελθόντος, ελλείμματα στην κουλτούρα συνεργασίας και στις συνέργειες ώστε το
παραγόμενο αποτέλεσμα να μην οδηγεί σε αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά στην προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών. Ακολουθήσαμε λοιπόν την
οδό της «στρατηγικής ολοκλήρωσης» που αποσκοπούσε στον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων, στην δικτύωση των κοινωνικών δομών και την διασύνδεσή τους με ενεργούς
πολίτες από την τοπική κοινωνία και εντέλει στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
προς όφελος των δημοτών μας.
Στην πολιτιστική πολιτική μας στηριχθήκαμε στις αρχές της συνέργειας, της αλληλεγγύης, των ευκαιριών για δημιουργία από το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, της διάδρασης
που κάνει τον πολίτη πρωταγωνιστή ως ενεργό συμμέτοχο στα δρώμενα, της ενίσχυσης
ή εξέλιξης παλιών θεσμών (Φεστιβάλ Πηνειού, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κ.ά.),
η δημιουργία νέων θεσμών (Μύλος Παραστατικών Τεχνών, Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου,
ο Μύλος χορεύει, Αναβίωση Μπουλουκιών, Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου
«Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Φεστιβάλ Μουσικότροπο, Sleepover - διανυκτέρευση σε
μουσεία και πολιτιστικούς χώρους κ.ά.). Επιμείναμε τέλος σε μετακλήσεις καλλιτεχνών
ή καλλιτεχνικών σχημάτων από τη χώρα και το εξωτερικό που διακρίνονται από υψηλή
ποιότητα και καινοτομία.
Στον χώρο του αθλητισμού οι στόχοι που υπηρετήθηκαν σε όλη την διάρκεια της
θητείας της Δημοτικής Αρχής, πέρα από την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών, ήταν η
ανάπτυξη μαζικών προγραμμάτων άθλησης, η συνεργασία στον μέγιστο βαθμό με τους
αθλητικούς συλλόγους, τις ακαδημίες, τις σχολές εκμάθησης αθλημάτων, η παρακίνηση
των πολιτών για συμμετοχή στην δια βίου άσκηση και άθληση.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ / Κοινωνική Πολιτική

Δίχτυ κοινωνικής
προστασίας
για τους πιο
αδύναμους
Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε πολλούς συμπολίτες
μας. Ένας δήμος δεν μπορεί να μένει απόμακρος από τα
προβλήματα διαβίωσης των ανθρώπων. Δήμος είναι οι
άνθρωποι και οι ανάγκες τους.
19 νέες κοινωνικές δομές, σύγχρονη φιλοσοφία, συνέργειες με φορείς και συλλογικότητες, δεκάδες προγράμματα στήριξης του παιδιού και της οικογένειας, φροντίδα για
τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
Η Δημοτική Αρχή για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης
καθιερώνει κοινωνικό τιμολόγιο στα δημοτικά τέλη και τη
ΔΕΥΑΛ που μέσα σε τέσσερα χρόνια καλύπτει πάνω από
4.500 νοικοκυριά.
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Λάρισα Η πόλη που μαθαίνει
«H Πόλη που Μαθαίνει» είναι ένα καινοτόμο σχέδιο με σκοπό
την διαμόρφωση δικτύων με φορείς της πόλης και την καινοτόμο παρέμβαση στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης. Η Λάρισα
ήταν η πρώτη ελληνική πόλη (Ιανουάριος 2016) που έγινε
μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Unesco «Οι πόλεις που
μαθαίνουν». Σκοπός του δικτύου είναι η προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, η αναζωογόνηση και προαγωγή της
μάθησης σε οικογένειες, κοινότητες και χώρους εργασίας, η
επέκταση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης.
Το πρόγραμμα στηρίζει επιτροπή 70 φορέων υπό την αιγίδα
του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγιναν σύμφωνα συνεργασίας,
εκπαίδευση προσωπικού, συνέργειες φορέων, ενεργοποίηση
ενός νέου θεσμού, του Πανεπιστημίου των Πολιτών.
Η συστηματική προσπάθεια της πόλης μας, οδήγησε και στην
βράβευσή της από την UNESCO στο Κορκ της Ιρλανδίας το
φθινόπωρο του 2017 μαζί με άλλες 15 πόλεις από όλο τον
κόσμο.
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Με το πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκαν:
• 4500 παιδιά την τελευταία τετραετία μέσω της Κατασκήνωσης στην Πόλη
• 600 παιδιά το χρόνο που συμμετέχουν στα 11 ΚΔΑΠ και στα 2 ΚΔΑΠ για Άτομα με Αναπηρία
• 150 παιδιά κάθε χρόνο μέσω του κοινωνικού φροντιστηρίου στο οποίο μετέχουν πάνω από
60 φροντιστήρια και εκπαιδευτικές δομές
• 700 ηλικιωμένοι που μετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης μόνο το 2018
• Εκατοντάδεςγονείς που παρακολούθησαν προγράμματα στις σχολές γονέων όπου συνεργάζονται 12 φορείς
• 1800 εκπαιδευόμενοι στο Πανεπιστήμιο των Πολιτών κατά την περίοδο 2018 - 2019

ΑΝΘΡΩΠΟΣ / Κοινωνική Πολιτική

Κατασκήνωση
στην πόλη
Πρωτοποριακό καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για όλα τα παιδιά του Δήμου, που εντάσσεται στις δραστηριότητες της «Πόλης που Μαθαίνει» και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
6 - 12 χρονών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση των παιδιών κατά
τις πρωινές ώρες μέσω της σωστής αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου με ατομικές και οργανωμένες δραστηριότητες ή μέσα από
οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο
και δημιουργικό.
Ο Δήμος Λαρισαίων σε μια περίοδο συνεχιζόμενης κρίσης και
κατανοώντας τις ανάγκες των πολιτών, παραμένει πιστός στις
δεσμεύσεις του και συνεχίζει την υποστήριξη της σύγχρονης οικογένειας.
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από έμπειρους παιδαγωγούς των
παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με δεκάδες φορείς της πόλης
και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, επιθυμίες και ηλικίες των
παιδιών που συμμετέχουν.
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Παιδικοί σταθμοί
και ΚΔΑΠ
Ενας νέος παιδικός σταθμός θα ανεγερθεί στην συνοικία της Ανθούπολης, σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στις σχολικές μονάδες της
συνοικίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο € 1,9 εκ. και
αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

• Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών παιδικών Σταθμών με νέες
δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των οικογενειών
• Λειτουργία απογευματινής ζώνης σε 3 παιδικούς σταθμούς
• Καθιέρωση λειτουργίας 3 παιδικών σταθμών κατά τον μήνα Αύγουστο
• Λειτουργία νέου παιδικού σταθμού στην Τερψιθέα
• Διάφανη διαδικασία μοριοδότησης για την φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς
Σταθμούς
• Απαλλαγή των οικογενειών από την καταβολή χρημάτων για χαρτικά
• Συνεργασία με παιδιάτρους και τον οδοντιατρικό σύλλογο για την εξέταση όλων των
παιδιών
• Μέσα σε τρία χρόνια δημιουργήθηκαν 11 νέα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) δυναμικότητας 600 παιδιών
• Η πόλη αποκτά τα πρώτα 2 ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία
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Δομές και δράσεις
στήριξης ΑμεΑ
Σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα της πόλης διερευνήθηκαν λύσεις για ζητήματα μετακίνησης,
εκπαίδευσης και απασχόλησης των αναπήρων:
• Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για καθολικά προσβάσιμη πόλη με Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Αναπηρικό Κίνημα
• Δημιουργία δυο ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία
• Λειτουργία του Λευκού Ταξί για δωρεάν μετακίνηση ΑμεΑ
• Στούντιο παραγωγής βιβλίων για τυφλούς
• Τμήμα ένταξης σε παιδικό σταθμό για νήπια με αναπηρία για πρώτη φορά από το 2016.
• Πρώτη παιδική χαρά για ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ της Νεάπολης
• Προσβασιμότητα όλων των νέων παιδικών χαρών της πόλης
• Προσβασιμότητα δημόσιων κτηρίων και χώρων μέσα από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
• Υποβολή πρότασης για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης και προγράμματος για την προσβασιμότητα
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Κοντά στην
τρίτη ηλικία
• Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των ΚΑΠΗ με αποκατάσταση της
απογευματινής λειτουργίας τους.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε όλα τα ΚΑΠΗ όπως χορού, φυσικής
αγωγής, εκμάθησης Η/Υ, θεάτρου. Λειτουργία της χορωδίας ΕΥΕΣΤΩ
• Νέο ΚΑΠΗ στην Κοιλάδα. Ένταξη για
πρώτη φορά στη λειτουργία των ΚΑΠΗ
όλων των χωριών του παλιού Δήμου
Κοιλάδας και παροχή υπηρεσιών από
νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.
• Οργάνωση σημαντικού αριθμού δωρεάν εκδρομών για πρώτη φορά μετά από
αρκετά χρόνια.
• Δράσεις ενημέρωσης με θέματα για την
υγεία της Τρίτης Ηλικίας σε συνεργασία
με φορείς της πόλης.
• Ικανοποίηση των αναγκών για ιατρικές
υπηρεσίες με την πρόσληψη γιατρών και
με τηλεφωνικά ραντεβού.

20 - 21

ΑΝΘΡΩΠΟΣ / Κοινωνική Πολιτική

Πόλη αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς
Οι συμπολίτες μας επέδειξαν συγκινητικά αισθήματα αλληλεγγύης δηλώνοντας δυναμικά το
παρόν σε κάθε πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη.
Με τη δική τους προσφορά και διάθεση και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά της στήριξαν και
στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο, οι ωφελούμενοι του οποίου μέσα στην
πενταετία έχουν υπερδιπλασιαστεί (700 οικογένειες δικαιούχοι του συσσιτίου και 150 άτομα
σιτίζονται από το Κοινωνικό Συσσίτιο). Διαφάνεια στις διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς (μετανάστες, ΡΟΜ, πρόσφυγες).
Ξεχωριστές στιγμές ήταν η τεράστια ανταπόκριση των συμπολιτών μας για στήριξη των πυροπαθών της Αν. Αττικής στις φονικές πυρκαγιές του 2018, αλλά και η στήριξη των προσφύγων.
Σ’ αυτή τη θητεία δημιουργήθηκε και λειτούργησε ο Συμβουλευτικός Σταθμός που αποτελεί την
«καρδιά» των υπηρεσιών της πόλης. Πάνω από 25.000 συμπολίτες μας εξυπηρετήθηκαν στο
χρόνο λειτουργίας του.
Νέες δομές όπως το Κέντρο Κοινότητας, η Δομή Αστέγων, το Δημοτικό πολυιατρείο, το οδοντιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, όπως και η νέα σύγχρονη δομή σίτισης.
Συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τη Unicef, πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων σε 90 διαμερίσματα της πόλης, δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης, παιδικού σταθμού,
μαθήματα ελληνικών.
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ΔΗΚΕΛ

Προσφέροντας υπηρεσίες
με κοινωνικό πρόσημο
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), καθώς και διεθνείς φορείς, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες. Έχει την έδρα της στο κέντρο της Λάρισας και βασικός στόχος της είναι να προσφέρει
διαφορετικές υπηρεσίες με κοινωνικό πρόσημο, ενισχύοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι
εργαζόμενοι γονείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι
άστεγοι, μέσα από διάφορα προγράμματα που διαχειρίζεται, όπως είναι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
Στέγαση Αστέγων, Ένταξη και Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και άλλα. Το εξειδικευμένο προσωπικό της συνεργάζεται στενά με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
για την ομαλή ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης.
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Μύλος
Κυψέλη Πολιτισμού
Ο Μύλος του Παππά, ένα σημείο ιστορικής αναφοράς για την πόλη, λειτουργεί ως
πρότυπο κέντρο πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησης των βιομηχανικών χώρων και των
υποδομών, βάσει ανάλογων ευρωπαϊκών μοντέλων.
Απόλυτη αξιοποίηση κάθε χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων ζωγραφικής - γλυπτικής
και φωτογραφίας, δημιουργικών εργαστηρίων για όλες τις ηλικίες, μαθημάτων και
σεμιναρίων χορού και θεάτρου, εκπαιδευτικών κύκλων τεχνών και τεχνολογίας, μικρά
και μεγάλα φεστιβάλ πολιτισμού: Μύλος Παραστατικών Τεχνών, Ο Μύλος χορεύει…
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, εναλλακτικές
δραστηριότητες αναψυχής, όπως αγώνες Μπριτζ, προβολές παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ομιλίες, κινηματογραφικές προβολές στον θερινό
κινηματογράφο κατά τους θερινούς μήνες κ.ά.
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Η Φιλαρμονική
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Κουκλοθίασος «Τιριτόμπα»

Δημιουργική έκφραση στον εξωτερικό χώρο του Μύλου

Από το Θέατρο του Μύλου
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Θερινός Κινηματογράφος «Μπαρμπής Βοζαλής»

Δράση στον Πολυχώρο
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Λειτουργία
Μουσείου Σιτηρών
και Αλεύρων
Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων στον Μύλο του Παππά άνοιξε το 2018 τις πύλες του για
τους επισκέπτες που επιθυμούν να περιηγηθούν στους χώρους του πρώτου βιομηχανικού
μουσείου της περιοχής. Εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από την υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Οι ενότητες της έκθεσης παρουσιάζουν την ιστορική πορεία του
αλευρόμυλου και τη βιομηχανική επεξεργασία των σιτηρών μέσα από αυθεντικά μηχανήματα, ψηφιακά και διαδραστικά εκθέματα και πλούσιο οπτικό υλικό. Η τελευταία ενότητα
παρουσιάζει την προμηχανική καλλιέργεια μέσα από επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό του
φωτογράφου Τάκη Τλούπα.
Στους χώρους του γίνονται καθημερινά ξεναγήσεις σε σχολεία και συλλόγους ενώ πραγματοποιούνται αξιόλογες εκδηλώσεις όπως θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και
παιδιά, ενώ φιλοξενείται το μοναδικό φεστιβάλ εθνογραφικού κινηματογράφου.
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Θεσσαλικό Θέατρο:
Συνέχεια με τόλμη
Το Θεσσαλικό Θέατρο, το πρώτο Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο της Ελλάδας με τη μεγάλη ιστορία του, παραμένει ένας απ΄ τους κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της πόλης,
αλλά και της χώρας ολόκληρης. Το Θεσσαλικό Θέατρο αλλάζει σελίδα και προχωράει σε
νέες πρωτοβουλίες. Το 2018 εγκαινιάζει την Πειραματική Σκηνή με στόχο να ανεβάζει
πρωτοποριακά κείμενα και να παρουσιάζει νέες σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Σταθεροποιεί
τη λειτουργία της Παιδικής Σκηνής κάθε φθινόπωρο. Τη σεζόν 2018-19 ανεβάζει δύο δικές
του παραγωγές στην Κεντρική Σκηνή, η μία εκ των οποίων θα φιλοξενηθεί στο ΚΘΒΕ και
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και η άλλη στο BUTRINTI Summer Festival στην Αλβανία.
Ξεκίνησε εκ νέου το Θεατρικό Εργαστήριο Ενηλίκων καθώς και άλλες δράσεις, όπως η
ανοιχτή πρόβα, τα masterclasses καλλιτεχνών, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για
σχολεία, το θεσμό Δευτερότριτα στο Μύλο για Θεσσαλούς καλλιτέχνες και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Το Θεσσαλικό Θέατρο προχωράει με εξωστρέφεια και τόλμη για ένα σύγχρονο θέατρο του
21ου αιώνα.

Από την παράσταση του «Γλάρου» σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων

Από εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα βιβλίου

«Πινόκιο»

Από την παράσταση «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο»

Από την παράσταση «Από το Γάμο στο Διαζύγιο»

Θεατρικό Εργαστήρι

Από την παράσταση «Dogville»
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Δ.Ω.Λ.
Κύτταρο
πολιτιστικής
δράσης
Το Δ.Ω.Λ. ήταν και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κύτταρα πολιτιστικής δράσης στη Λάρισα. Καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας αύξησε
τον αριθμό των μαθητών του – πλησιάζουν τους 1000 – διοργάνωσε
ανταλλαγές φοιτητών με την Γερμανία και επέκτεινε την κοινωνική
πολιτική του με μειώσεις διδάκτρων για ευπαθείς κατηγορίες μαθητών
του. Παράλληλα συνέχισε τις μεγάλες παραγωγές και συνεργασίες με την
Συμφωνική του Ορχήστρα (Γάμοι Φίγκαρο, Τόσκα του Πουτσίνι), την Μικτή Χορωδία (εμφανίσεις για τον Μ. Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, στο Καλλιμάρμαρο και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης),
τις Ορχήστρες Λαϊκής Μουσικής και Παραδοσιακής Μουσικής. Τέλος, με
με το γυναικείο φωνητικό σχήμα InDONNAtión κατέκτησε χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια χορωδιακά φεστιβάλ στην Καλαμάτα (2015), στην Ρίγα
της Λετονίας (2016) και στην Κέρκυρα (2018). Επίσης, φιλοξένησε το 1ο
Φεστιβάλ Χορωδιών.
Μυρτώ Παπαθανασίου
στους «Γάμους του Φίγκαρο»

InDONNAtión

Από την παράσταση «Τόσκα»

Η Μικτή Χορωδία
στο Καλλιμάρμαρο
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Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής
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Δημοτική Σχολή Μπαλέτου:
Πόλος έλξης για
σπουδαστές χορού
Η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, η Ανώτερη Σχολή Χορού και το Θεσσαλικό Μπαλέτο άλλαξαν το
πολιτιστικό τοπίο της Λάρισας προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, δημιουργώντας
εστία καλλιτεχνικής δημιουργίας με εμβέλεια που ξεπέρασε τα όρια της χώρας μας.
Δεκάδες παραστάσεις που αναβίωσαν με σεβασμό και νέο άγγιγμα το κλασικό ρεπερτόριο,
νεοκλασικές και σύγχρονες δημιουργίες, εκατοντάδες διακρίσεις σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς
και πανελλήνιους διαγωνισμούς, σεμινάρια που έφεραν σε επαφή τους νέους της Θεσσαλίας,
και όχι μόνο, με νέες αισθητικές προσεγγίσεις και τεχνικές και κυρίως το πλάσιμο ενός έμψυχου υλικού που διασφάλισε τη συνέχεια και τη διάδοση της προσπάθειας των πρωτεργατών.
Η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ιδρύθηκε το 1989, η Ανώτερη Σχολή Χορού το 1997. Η λειτουργία της Ανώτερης Σχολής Χορού στέγασε την ανάγκη των νέων της πόλης μας για αναγνωρισμένες επαγγελματικές σπουδές χορού στον τόπο τους, όχημα καταξίωσης και κύρους,
συνεισφέροντας στην αποκέντρωση της επαγγελματικής χορευτικής εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοί της λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή / Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/
Χορεύτριας.
Στην πορεία της η Ανώτερη Σχολή Χορού έγινε πόλος έλξης για σπουδαστές χορού από όλη
την Ελλάδα και την Κύπρο.
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Πινακοθήκη
Μουσείο
Ι.Γ. Κατσίγρα
Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, εγκαινιάζοντας μια συγκροτημένη πολιτιστική πολιτική με δυναμική εξωστρέφεια, αποτελεί πλέον έναν πολιτιστικό οργανισμό
πανελλαδικής εμβέλειας και κύρους. Η ποιότητα των εκθέσεων,
δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και οι συνεργασίες, στο πλαίσιο της δικτύωσης με τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας αλλά και
του εξωτερικού, της έχουν προσδώσει δυναμική παρουσία στα
πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.
Ένας πολυχώρος πολιτισμού, με καινοτόμες δράσεις προώθησης
της σύγχρονης τέχνης και μουσειακής πολιτικής (performances,
θεατρικά δρώμενα, μουσικές παρεμβάσεις, καλλιτεχνικά
projects), κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιστό και περισσότερο διευρυμένο κοινό. Η ποιότητα των εκθέσεων και δράσεων
μέσα από διαφορετικές θεματολογίες καθώς και η υιοθέτηση της
συνάντησης τεχνών, έφερε στην πινακοθήκη ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ηλικίες. Το κοινωνικό πρόσωπο της
τέχνης εκφράστηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα μέσα από ποικίλες δράσεις και συνέργειες με
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες της πόλης.
H δημιουργία πρωτότυπων διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων έφερε στην πινακοθήκη χιλιάδες μαθητές από όλη
την Ελλάδα.
Σήμερα, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, μέλος του ICOM-Διεθνής Οργανισμός Μουσείων, είναι το 1ο
μουσείο πανελλαδικά που κατέθεσε στο ΥΠΠΟ συγκροτημένο
φάκελο τεκμηρίωσης, διεκδικώντας την αναγνώριση-πιστοποίηση μουσείου που θα την τοποθετήσει σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές
επίπεδο ως χώρο πολιτιστικού προορισμού.
Τέλος, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα
βρίσκεται σε ένα σημείο σταθμό τόσο για την πόλη όσο και για
την δική της πορεία, καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για
την επανέκθεση της συλλογής Κατσίγρα, μέσα από νέα σύγχρονη αρχιτεκτονική - μουσειακή μελέτη και καινοτόμες ψηφιακές
εφαρμογές, έργο που θα παραμείνει στην πόλη για 15 τουλάχιστον χρόνια.

36 - 37

(πάνω/κάτω)
Από τα εγκαίνια της επανέκθεσης της μόνιμης
συλλογής Κατσίγρα με τίτλο «Η Επανασύνδεση»
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Φεστιβάλ
Πηνειού
Το Φεστιβάλ αναβαθμίστηκε ουσιαστικά, αποκτώντας τα χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ που προάγει τον
πολιτισμό. Η διάρκειά του είναι τέσσερις μέρες, έχοντας ως αφετηρία ή φινάλε την 21η Ιουνίου ώστε να
συμπίπτει με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής, πολιτιστικό γεγονός ευρείας εμβέλειας.
Όσον αφορά στον χαρακτήρα του, είναι διαδραστικός. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα,
συνιστά το βασικότερο χαρακτηριστικό του. Με αυτό τον τρόπο εκφράζονται δημιουργικά, ανακαλύπτουν
βιωματικά όλες τις τέχνες, διασκεδάζουν ουσιαστικά, νιώθουν το Φεστιβάλ δική τους υπόθεση.
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Μουσείο Αντίστασης:
Κιβωτός μνήμης
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, λειτουργεί στο κτήριο της παλιάς
πυριτιδαποθήκης και είναι ένα μοναδικό, διατηρητέο κτίριο του
18ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος φυλάκισης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν μοναδικά κειμήλια, στολές του Στρατηγού Σαράφη, γραφομηχανές, όπλα και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν από τους
αντιστασιακούς απέναντι στις δυνάμεις Κατοχής. φωτογραφικό
υλικό που αναδεικνύει τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής .
Μέσα από τα εκθέματα ζωντανεύουν μνήμες και ιστορίες των ηρωικών αγώνων των πρωταγωνιστών της Θεσσαλικής Αντίστασης.
Συγκλονιστικές είναι και οι ηχογραφημένες και μη, προσωπικές
μαρτυρίες αγωνιστών. Πραγματοποιούνται καθημερινές επισκέψεις
σχολείων, συλλόγων κλπ, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις
με επετειακό περιεχόμενο.

Τιμώντας την ιστορία μας
Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί ευθύνη όλων μας.
Κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να διαμορφώνει εκείνους τους όρους
ώστε οι πολίτες αφενός να τιμούν όσους αγωνίσθηκαν για την
ελευθερία και αφετέρου να αποτραπεί η επέλευση της λήθης στο
συλλογικό σώμα. Στο πνεύμα αυτό ο δήμος Λαρισαίων αποφάσισε
να προβεί σε αναβάθμιση του περιεχομένου των εκδηλώσεων για
την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς (23 Οκτωβρίου 1944) με διεύρυνση της διάρκειάς τους, ουσιαστικοποίηση του
περιεχομένου τους με ανάδειξη άγνωστων πτυχών της αντίστασης
των συμπολιτών μας και βέβαια απόδοση της οφειλόμενης τιμής
στους πρωτεργάτες της απελευθέρωσης της πόλης. Στη διάρκεια
των προηγούμενων τεσσάρων χρόνων ο Δήμος Λαρισαίων τίμησε
τους Αντώνη Αγγελούλη - Βρατσάνο και Μίμη Μπουκουβάλα με
αναθηματικές πλάκες που τοποθετήθηκαν σε πλατείες στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της οδού Φαρσάλων και στο ομώνυμο
πάρκο στην περιοχή του Σταθμού αντιστοίχως.
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Λαογραφικό
Ιστορικό Μουσείο
Από το 2014 που το Μουσείο λειτουργεί στο νέο κτήριο χιλιάδες επισκέπτες και μαθητές σχολείων από όλη
την Ελλάδα έχουν ξεναγηθεί στις συλλογές του. Σπουδαίες εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις
έφεραν το μουσείο στην κορυφή της πολιτιστικής ατζέντας της πόλης και της χώρας. Μεταξύ αυτών το
συνέδριο για τον Γιώργο και την Λένα Γουργιώτη, τον Νοέμβριο του 2017 με ομιλητή τον αείμνηστο Άγγελο
Δεληβοριά, η περιοδική έκθεση «Η περίπτωση του Καποδίστρια» σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο Αθηνών και η περιοδική έκθεση «Ο Τύπος στον 20ο αιώνα και το φαινόμενο Ελευθερία». Παράλληλα με τις περιοδικές εκθέσεις, το Λαογραφικό Μουσείο συνεχίζει τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές
του δραστηριότητες, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην πολιτισμική δραστηριότητα του τόπου, γέφυρα
με την τοπική κοινωνία και πόλο έλξης για τους γηγενείς και αλλοδαπούς επισκέπτες.

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας, σε συνδυασμό με ένα ευρύ δίκτυο βιβλιοθηκών στις
συνοικίες περιλαμβάνει στην συλλογή της
35.000 έντυπα, καθώς και ψηφιακό υλικό.
Οργανώνει κάθε χρόνο την «Εβδομάδα Παιδικής Λογοτεχνίας», παρουσιάσεις βιβλίων και
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από το 2017
ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο παιδικό
τμήμα της βιβλιοθήκης σε ένα καινούριο χώρο
(300τμ. περίπου) στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.
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Ιπποκράτης
Η αέναη επιστροφή
Επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έχουν στόχο να συνδέσουν την πόλη της
Λάρισας με τον πατέρα της σύγχρονης Ιατρικής διοργανώνονται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον σύλλογο «Ιπποκράτης στην Λάρισα» και τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάθε
Σεπτέμβριο πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του Μύλου του Παππά μεγάλη συναυλία
με έργα που παραγγέλθηκαν ειδικά για την εκδήλωση και εκτελούνται από τη Συμφωνική
ορχήστρα, χορωδιακά σχήματα και σολίστες.

Λέσχες Πολιτισμού
Λειτουργούν στο Δήμο μας και αποτελούν βασικό κύτταρο πολιτισμού στις γειτονιές και δημιουργική διέξοδο
για μικρούς και μεγάλους. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια
των λεσχών παρακολουθεί σημαντικός αριθμός παιδιών,
εφήβων και ενηλίκων.
• Δημιουργική έκφραση
• Ψυχαγωγία
• Μόρφωση

• Επικοινωνία
• Πολύπλευρη καλλιέργεια
• Συνεργασία / Ομαδικότητα
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Νέος αθλητικός
πυρήνας και
γήπεδο της ΕΠΣΛ
Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της πισίνας των εγκαταστάσεων του Νέου
Κολυμβητηρίου, στη Νέα Πολιτεία, έγινε τον Απρίλιο του 2018. Περιλαμβάνει
εξωτερική πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων (ικανό να φιλοξενήσει αγώνες υψηλού επιπέδου), μικρή εσωτερική πισίνα εκμάθησης 8χ12 μ. με δύο
ομάδες αποδυτηρίων παίδων και κορασίδων, η οποία χρησιμοποιείται φέτος
και για την εκμάθηση κολύμβησης από μαθητές σχολείων της Λάρισας στο
πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, αποδυτήρια, γραφεία, κυλικείο κ.α.
Στο κολυμβητήριο υπάρχουν ώρες για το κοινό της πόλης μας, καθώς θα
γίνει και υλοποίηση προγραμμάτων κολύμβησης (εκμάθησης κολύμβησης
μικρών παιδιών, ενηλίκων θεραπευτική κολύμβηση και προγράμματα για
ΑμεΑ κ.α.) με τους γυμναστές του Δήμου.
Έως το καλοκαίρι του 2019 θα έχει τοποθετηθεί και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός
του Κολυμβητηρίου προκειμένου να μπορεί να φιλοξενεί επίσημους αγώνες.
Στην περιοχή της Νέας Πολιτείας και γύρω από το νέο ανοικτό Κολυμβητήριο
θα δημιουργηθεί ένας νέος αθλητικός πυρήνας.
Ηδη στο χώρο υλοποιούνται έργα για την διαμόρφωση δυο νέων γηπέδων
τένις και ένα beach volley. Στο πλαίσιο της ίδιας εργολαβίας διαμορφώνεται
και ο περιβάλλον χώρος του Κολυμβητηρίου, με θέσεις στάθμευσης, χώρους
πρασίνου καθώς και αναψυκτήριο.
Σε μια ιστορική απόφαση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, προχώρησε πρόσφατα η δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα, μετά από αίτημα της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ν. Λάρισας, παραχωρείται ένα από τα γήπεδα στην περιοχή της Νέας Πολιτείας (δίπλα
στο νέο Κολυμβητήριο) προκειμένου η ΕΠΣΛ να προχωρήσει στη διαμόρφωση
για τη λειτουργία του Ενωσιακού γηπέδου, που αποτελεί πάγιο αίτημα των
ερασιτεχνικών σωματείων της περιοχής.
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Αθλητισμός
για όλους
Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου:
Θεσσαλικό, Νεάπολη Α’, Γ. Μητσιμπόνα Α’, Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη
Προχώρησε η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στα γήπεδα ποδοσφαίρου και αυτόματου συστήματος
άρδευσης ενώ ξεκίνησε η ανακατασκευή των εξωτερικών γηπέδων Τένις «Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη»,
Ανθούπολης και Νεάπολης. Επίσης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης το Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο. Σε όλα τα αθλητικά κέντρα έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές.
Υπαίθριο γυμναστήριο στον Πηνειό
Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο που διαμορφώθηκε από το Δήμο, στην κοίτη του Πηνειού με πιστοποιημένα
όργανα γυμναστικής δόθηκε σε λειτουργία για τους πολίτες τον Οκτώβριο του 2018. Με το νέο υπαίθριο
γυμναστήριο (όργανο πιέσεων ώμων, όργανο έλξεων ώμων, όργανο πιέσεων ποδιών, στέπερ, όργανο
ελλειπτικής κίνησης, ποδήλατο, σύνθετο όργανο από μονόζυγα) επιχειρείται η δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου και η άθληση χωρίς οικονομικό κόστος όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ηλικίας, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Αντίστοιχο γυμναστήριο θα διαμορφωθεί και σε αλλά δυο σημεία της πόλης.
Υποδοχή ολυμπιακής φλόγας
Έγινε τον Απρίλιο του 2016 για τους Ολυμπιακούς του Ρίο και τον Οκτώβριο του 2017 για τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια Κορέα.
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Γήπεδο Μητσιμπόνα Α’

Γήπεδο Κουκουλίτσιου - Μουσιάρη

Γήπεδο Νεάπολης Α’
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10ο Champion league ποδοσφαίρου κωφών

Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ Βετεράνων

Run Greece

ΒΙΚΟΣ Street Relays 2018

Διεξαγωγή αγώνων ράλλυ Ελλάδας
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Βράβευση αθλητών -αθλητριών και συλλόγων της Λάρισας

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονική διημερίδα φυσικής αγωγής

Παίζω - γυμνάζομαι στο Αλκαζάρ

Πελάσγιος αγώνας
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Έργα που αλλάζουν
τη ζωή μας
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της ευθύνης του δήμου η Δημοτική Αρχή είχε ως οραματικό στόχο αλλά και σχέδιο να ετοιμάσει την
Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή για την επόμενη εικοσαετία.
Να προετοιμάσει επί της ουσίας το «άλμα στο μέλλον» που έχει ανάγκη ο τόπος μας ώστε:
• Να αναδειχθεί η Λάρισα σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης
της χώρας μας
• Να γίνει μια βιώσιμη και έξυπνη πόλη, μια πόλη όπου αξίζει να ζεις
• Να επιδιωχθεί η διατήρηση της ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ της
πόλης και των κοινοτήτων του δήμου
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες λόγω της κρίσης καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο. Με αξιοποίηση των οικονομικών του δήμου με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, τον επιστημονικό
σχεδιασμό μεγάλων επιλογών που αλλάζουν την φυσιογνωμία της
πόλης και των κοινοτήτων και την έναρξη υλοποίησης ενός ευρύτατου προγράμματος έργων που υπερβαίνει τα όρια μιας δημοτικής
θητείας, πορευόμαστε στην ικανοποίηση όλων των δεσμεύσεων που
είχαμε αναλάβει έναντι των πολιτών.
Στις επόμενες σελίδες συνοπτικά θα δείτε στοιχεία της υλοποίησης
αυτών των έργων (εκτεταμένες παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΛ στο κέντρο,
τις συνοικίες, τις κοινότητες, το ΣΒΑΚ που είμαστε η πρώτη πόλη που
το έχουμε θέσει σε εφαρμογή, τον «έξυπνο» δήμο κ.α.)
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Ά Αρχαίο Θέατρο:
Έργο πολιτισμού και ανάπτυξης
Το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας αποτελεί ένα εμβληματικό μνημείο του ιστορικού παρελθόντος
της πόλης αλλά και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του πολιτιστικού της αποθέματος. Παράλληλα, όμως, αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά αναπτυξιακά έργα που έχει πολλά να προσφέρει
στην πόλη με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων από τη Δημοτική Αρχή παρεμβάσεων.
Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αναστήλωσής του με χρηματοδότηση από τη ΔΕΥΑΛ και
το ΔΙΑΖΩΜΑ. Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Κυβέρνηση η
χρηματοδότηση έτσι ώστε να είμαστε στην τελική φάση το θέατρο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει
παραστάσεις το 2022 όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Μυρσίνη Ζορμπά.
Το μνημείο θα «ανασάνει» με την κατεδάφιση ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου. Προχωρούν και ολοκληρώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου (ΚΧ 867Γ) μπροστά από το αρχαίο θέατρο, με χρηματοδότηση € 6,8 εκ. η οποία έχει εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο. Επίσης, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προκήρυξης διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον ευρύτερο χώρο πέριξ του Αρχαίου Θεάτρου.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή από την γέφυρα του Πηνειού έως και την
περιοχή του Φρουρίου.
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Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ)
Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη που υλοποιεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στόχοι του σχεδίου είναι η μείωση της κυκλοφορίας των Ι.Χ., η
επιλογή ήπιων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατα, ΜΜΜ) και η βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος μέσα από μεγάλες παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο. Ορίζοντας υλοποίησης του προγράμματος είναι τα 10 χρόνια και ο προϋπολογισμός του
έργου φθάνει τα € 70.000.000.
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Στην παρούσα θητεία της Δημοτικής Αρχής ολοκληρώθηκε η
μελέτη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστική Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
του ευρύτερου κέντρου και προχωρήσαμε στις μελέτες
εφαρμογής των δρόμων. Το 2019 παραδίδεται η μελέτη του
υπόλοιπου τμήματος του κέντρου (από Ανθίμου Γαζή έως και
περιφερειακή Σανδράκη και Λαγού). Στην επόμενη θητεία
θα ολοκληρωθεί το ΣΒΑΚ για την υπόλοιπη πόλη, πέραν του
εσωτερικού δακτυλίου.
Μαζί με το ΣΒΑΚ παραδόθηκε και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων
του κέντρου συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων.
Το 2019 θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του δικτύου με
ποδηλατοδρόμους στις συνοικίες στα πλαίσια των επόμενων
φάσεων του ΣΒΑΚ.
Η εφαρμογή του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με
ταχύτατους ρυθμούς έτσι ώστε το 2023 να έχει ολοκληρωθεί
το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου του κέντρου.
Αφορά
1) Ό
 λους τους δρόμους του κέντρου της Λάρισας (εσωτερικός
δακτύλιος Ηρ. Πολυτεχνείου, Γεωργιάδου)
2) Ολοκληρωμένο δίκτυο 45 χιλιομέτρων ποδηλατοδρόμων,
3) Πέντε (5) κυκλικούς κόμβους.
Οι πηγές χρηματοδότησης είναι εξασφαλισμένες από το ΕΣΠΑ
(ΒΑΑ), το πράσινο ταμείο, τα τομεακά προγράμματα και μεγάλο μέρος από ίδιους πόρους. Για το 2019 και 2020 υπάρχουν
έτοιμα έργα αναμόρφωσης των δρόμων.
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Ολοκληρωμένα έργα:
Ανακατασκευή στις οδούς:
Ηπείρου, Μανδηλαρά, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βενιζέλου,
Φιλελλήνων, Ασκληπιού
Συνεχιζόμενα έργα:
Όλοι οι δρόμοι της συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου που
περικλείονται από τις οδούς Υψηλάντου, Νικηταρά, και Αιόλου
Έργα έτοιμα προς δημοπράτηση με εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση (θα υλοποιηθούν το 2020):
Νικηταρά και 23η Οκτωβρίου, Κολοκοτρώνη,
Λάμπρου Κατσώνη, Κοραή, Ιουστινιανού, Ρούσβελτ,
Ηλιοδώρου (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας)
Ολοκληρώνονται οι μελέτες και θα προκηρυχτούν
έως το τέλος του 2019:
Υπόλοιπο Ηπείρου, υπόλοιπα Παπαναστασίου και Παναγούλη,
Παλαιστίνης, Παπακυριαζή, Κουμουνδούρου, Τσιτσάνη,
Λάτσιου, Θεοφράστου
Όλοι οι δρόμοι της συνοικίας Αγ. Αθανασίου.
Επέκταση του πάρκου Χατζηχαλάρ και οι δρόμοι
από Χατζημιχάλη έως Ιωαννίνων
Κυκλικός κόμβος Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσαλων,
Ηρ. Πολυτεχνείου-Βόλου, Φαρσάλων-Θεοφράστου,
Θεοφράστου-Παιωνίου, Σαρίμβεη-Καρδίτσης
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Ποδηλατόδρομοι - ποδήλατο
Σε όλους τους νέους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας προβλέπεται ποδηλατόδρομος έτσι όλο το κέντρο θα έχει
περιφερειακούς και συνδετικούς ποδηλατόδρομους, το
συνολικό μήκος των οποίων θα φτάσει στα 45 χιλιόμετρα. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.
Μελετώνται ήδη και θα κατασκευαστούν μέχρι στο 2020:
Ακτινωτοί ποδηλατόδρομοι ασφαλείς που θα συνδέουν
τον κεντρικό δακτύλιο με την κάθε συνοικία.
Μελετάται και θα εφαρμοστεί έως το 2020: Σύστημα
δημόσιων ποδηλάτων, ειδικά πάρκινγκ ποδηλάτων,
σηματοδότηση για τα ποδήλατα.
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Λάρισα
«Έξυπνη Πόλη»
Ο Δήμος Λαρισαίων εισέρχεται δυναμικά στον αστερισμό
της «Έξυπνης Πόλης». Η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε στην δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου που αφορά στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζοδρόμους,
στο εμπορικό κέντρο και την περιοχή του Φρουρίου.
Το σύστημα αποτελείται από σταθερές βυθιζόμενες
μπάρες και κάμερες, ενώ η διαχείρισή του θα γίνεται από
Κέντρο Ελέγχου που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και
θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιτρέπει την είσοδο
οχημάτων.
Το κόστος του έργου ανέρχεται στο € 1.125.000, από τα
οποία το ποσό των € 680.000 θα καταβληθεί από τον δήμο
Λαρισαίων και τα υπόλοιπα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Το ερχόμενο φθινόπωρο το έργο θα έχει ολοκληρωθεί,
δίνοντας έτσι οριστικό τέλος στην άναρχη κατάσταση που
επικρατεί στους πεζοδρόμους. Θα ακολουθήσουν σύντομα
η δημοπράτηση του έργου για την ελεγχόμενη στάθμευση
πάλι με συστήματα «Έξυπνης Πόλης».
Πάρκινγκ - Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
Βρίσκεται σε μελέτη η διερεύνηση για δημοτικούς χώρους
πάρκινγκ μέσα στο ευρύτερο κέντρο και περιφερικά πάρκινγκ σε όλες τις εισόδους της πόλης.
Στόχος είναι μέχρι το 2020 να δημιουργηθούν κεντρικά και
περιφερειακά δημοτικά πάρκινγκ.
Είναι έτοιμη η μελέτη για το σύστημα στάθμευσης των
μόνιμων κατοίκων αλλά και το σύστημα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης και μέσα στο 2019 σχεδιάζεται η
προκήρυξη του.
Ήδη υποβάλλεται πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
για αλλαγή των στάσεων των λεωφορείων.
Μελετάται η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αγορά για το δήμο των πρώτων ηλεκτρικών
οχημάτων.
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Καθαριότητα
Ανακύκλωση
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάρκεια της θητείας μας στα ζητήματα
καθαριότητας και ποιότητας ζωής των πολιτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, την αναβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος στο κέντρο και την περιφέρεια του δήμου, την πληρέστερη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την εμπέδωση της ανάγκης
για ανακύκλωση.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών:
·Β
 ελτίωση της αποκομιδής και του οδοκαθαρισμού: Η καθαριότητα
της πόλης βελτιώθηκε λόγω της πρόσληψης προσωπικού. Από την
πρώτη στιγμή προσλάβαμε προσωπικό με σύμβαση το οποίο ανανεώνονταν κάθε χρόνο, με την προκήρυξη του 2018, ο δήμος αύξησε
το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας εξασφαλίζοντας την ποιότητα
του οδοκαθαρισμού και της αποκομιδής.
·Σ
 υντάχθηκε τοπικό σχέδιο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων
·Υ
 λοποιήθηκε υπόγειο σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης (Ηλιοδώρου, πλατεία Ρ.
Φεραίου και επί των ανακατασκευασμένων οδών Μ. Αλεξάνδρου,
Βενιζέλου και Φιλελλήνων, προϋπολογισμού € 570.000.000) – Το
πρόγραμμα εγκατάστασης υπόγειων κάδων θα επεκταθεί
·Ο
 λοκληρώθηκε η μελέτη για το Πράσινο Σημείο του δήμου στο νέο
αμαξοστάσιο
·Έ
 γινε προμήθεια δύο αναρροφητικών σαρώθρων οδοκαθαρισμού,
20 σύγχρονων χειραμαξιδίων, 5 απορριμματοφόρων οχημάτων με
συμπιεστή και ενός ευέλικτου απορριμματοφόρου, άνω των 1000
πλαστικών κάδων
·Δ
 ιαμορφώθηκε η πρώτη Γωνιά Ανακύκλωσης όπου οι δημότες
μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά
·Α
 νελήφθησαν πρωτοβουλίες εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης
των πολιτών καθώς και δράσεις εκπαίδευσης των εργαζομένων
στην υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης
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Περισσότερο
πράσινο
Πράσινο στην πόλη
Τα δέντρα: Την τετραετία που πέρασε έγινε προσπάθεια ανανέωσης
των δέντρων της πόλης, με αντικατάσταση παλιών επικίνδυνων
δέντρων με νέα. Στους νέους δρόμους που ανακατασκευάζονται
τοποθετούνται νέες δενδροστοιχίες.
Παρτέρια και λουλούδια: H λογική του σχεδιασμού των νέων δρόμων είναι να αυξηθεί το πράσινο χαμηλής φύτευσης (λουλούδια και
θάμνοι). Ήδη στους νέους δρόμους φαίνεται η νέα αυτή τάση.
Περισσότερο πράσινο στις πλατείες: Είναι κάτι που το πιστεύουμε
και το οποίο το τηρήσαμε, και αυτό φαίνεται στις νέες πλατείες όπως
σε αυτή του Αγ. Γεωργίου, της Τούμπας και της Πλ. Πρωτομαγιάς.
Μικροί Ελεύθεροι χώροι: ‘Εγινε καταγραφή των μικρών ελεύθερων χώρων στην πόλη ενώ με ίδια μέσα κάποιοι μετετράπησαν σε
μικρό χώρο πρασίνου (πλατεία στην οδό Βέμπο).
Πράσινα σχολεία: Η ανακατασκευή των αυλών των σχολείων, στις
οποίες ήδη έχουμε προχωρήσει, έχουν ως βασικό άξονα την αύξηση
του πρασίνου. Μέχρι το 2020 θα ολοκληρωθεί η αναμόρφωση όλων
των αυλών των σχολείων.
Πάρκα: Συντηρήθηκε το πάρκο του Αλκαζάρ το οποίο χρησιμοποιείται πλέον και για την λειτουργία του πάρκου των ευχών αλλά και
άλλων γεγονότων, ανακατασκευάστηκε το σύστημα ομβρίων και
του ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευάστηκαν νέοι διάδρομοι, ανακατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις του mini golf, έγινε νέο σύστημα ποτίσματος, επισκευάστηκε η λίμνη, συντηρήθηκε ο βοτανικός
κήπος, δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά. Σε όλο το πάρκο υπάρχει
wifi υψηλής ταχύτητας. Συντηρήθηκε το αισθητικό άλσος, τοποθετήθηκε νέο σύστημα φωτισμού με led και ανακατασκευάστηκε
το κυλικείο του πάρκου μαζί με τις τουαλέτες. Το αισθητικό άλσος
έγινε χώρος συνάντησης την Πρωτομαγιά. Εκεί επίσης υλοποιείται η
θεσμοθετημένη πια Οικογιορτή που αποτελεί νέο θεσμό με πυρήνες
τις ομάδες για τη διάσωση των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων,
δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.
Συντηρήθηκε το πάρκο του Αγ. Αντωνίου, με αποκατάσταση της παιδικής χαράς και δωρεάν wifi υψηλής ταχύτητας σε όλο το πάρκο.
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Βοτανικός κήπος Αλκαζάρ
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Ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
Ο Δήμος Λαρισαίων και η Greenpeace συνεργάζονται σε ένα
πρωτοποριακό έργο φωτοβολταϊκών με ιδιαίτερες προοπτικές για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Σε πρώτη φάση
η Greenpeace δώρισε φωτοβολταϊκό σύστημα 15 kW το
οποίο εγκαταστάθηκε στην οροφή του 4ου Γυμνασίου και θα
καλύπτει τις ανάγκες σε ρεύμα των δομών του Ροδοπούλειου
Ιδρύματος. Ακολούθως ο Δήμος προωθεί πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 200 kW, ενώ μετά τις βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου της εικονικής αυτοπαραγωγής
θα εξεταστεί η διάθεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά του
Δήμου.
Ο Δήμος Λαρισαίων θα εγκαταστήσει σειρά φωτοβολταϊκών
συστημάτων ισχύος τουλάχιστον 200kW σε οροφές δημοτικών κτιρίων.
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Βιοκλιματική
ανάπλαση για
βραβείο
Η βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος του ιστορικού κέντρου
της Λάρισας (περιοχή Φρουρίου) ήταν από τα πρώτα έργα που
υλοποίησε η σημερινή δημοτική αρχή. Το έργο που χρηματοδοτήθηκε με ποσό € 4.000.000 περίπου, από το ΕΣΠΑ
2007 – 2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», είχε δρομολογηθεί από
την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Για το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Λαρισαίων απέσπασε το
βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «Οικόπολις 2017», στην
κατηγορία «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αστική Ανάπλαση».
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ΕΘΙΑΓΕ
Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την δωρεάν παραχώρηση κατά
χρήση 217 στρεμμάτων (πρώην εκτάσεις ΕΘΙΑΓΕ), από το ΥΠΑΑ προς τον Δήμο, στη
βάση μιας υποβληθείσας πρότασης (τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύνταξη πρότασης
αξιοποίησης και τεχνοοικονομικής μελέτης) προχωρήσαμε σε σειρά απαραίτητων ενεργειών για την αξιοποίηση του χώρου.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί η διοικητική
παράδοση – παραλαβή του χώρου
και η διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που ο Δήμος Λαρισαίων
έχει προκηρύξει, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες μελέτες για
το ξεκίνημα του μεγάλου έργου το
οποίο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.
Το έργο θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση βοτανικού κήπου και πάρκου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
χώρους πολιτισμού, μουσείο εδαφών και αγροτικής τεχνολογίας και
συνεδριακό κέντρο.
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Εξαγορά του διατηρητέου
κτηρίου «Μουσών»
Το κτήριο ανήκει πλέον
στον Δήμο Λαρισαίων. Η
εξαγορά του διατηρητέου
αυτού κτηρίου αποτελεί
την δεύτερη μεγαλύτερη
μετά την εξαγορά του «Μύλου Παππά» στην προσπάθεια διάσωσης σημαντικών
κτηρίων για την πόλη.

Αξιοποίηση χώρων
στρατοπέδων
O Δήμος Λαρισαίων έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση προς το ΥΕΘΑ για την αξιοποίηση
χώρων των στρατοπέδων «Τζήμα» και «Μπουγά».

Με την επερχόμενη συμφωνία με το ΥΕΘΑ, η πόλη
θα αποκτήσει και θα αποδώσει στους κατοίκους της
κοινόχρηστες εκτάσεις 800 περίπου στρεμμάτων.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αποδώσει
περίπου 520 στρ. του στρατοπέδου «Τζήμα» και
περίπου 60 στρ. του στρατοπέδου «Μπουγά».

Πέραν των παραπάνω, έχει υποβληθεί πρόταση
αξιοποίησης του στρατιωτικού πρατηρίου Λάρισας,
για την δημιουργία χώρων στάθμευσης, στo πλαίσιo υλοποίησης του ΣΒΑΚ.
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Ασφαλτοστρώσεις
Αγροτικοί δρόμοι
Ένα από τα πλέον εκτεταμένα προγράμματα ασφαλτοστώσεων στο δήμο
μας υλοποιήθηκε κατά την τελευταία τετραετία. Οδικά δίκτυα τόσο στην
πόλη όσο και στις κοινότητες ασφαλτοστρώθηκαν. Οι παρεμβάσεις αυτές
που βελτιώνουν την κυκλοφορία ξεπέρασαν τα 400.000 τετραγωνικά
μέτρα. Διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό πάνω από € 7.000.000.
Με τα μέσα του δήμου επίσης συντηρήθηκαν και οι αγροτικοί δρόμοι.
Πέραν αυτών έχει εκτελεστεί μια μεγάλη εργολαβία στην Φαλάνη. Το
καλοκαίρι του 2019 θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με χρηματοδότηση από
τον «Φιλόδημο» για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην Τερψιθέα
και στα χωριά του πρώην δήμου Κοιλάδας.
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Αναστηλώνεται
το Μπεζεστένι
Η αναστήλωση της ιστορικής τούρκικης αγοράς στο λόφο του Φρουρίου έχει ήδη ξεκινήσει
μετά την ένταξή του στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ προυπολογισμού € 5.000.000.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για τη
Λάρισα που συμπληρώνει την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου.

Open Mall

Έργο πνοής για το
εμπορικό κέντρο
Έχει γίνει μελέτη και έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο σε σχετικό τομεακό πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ για την δημιουργία εμπορικού κέντρου με την μορφή
Open Mall. Η περιοχή περιλαμβάνει τις οδούς Βενιζέλου, Ανδρούτσου, μέρος
της Ερμού και της Κούμα. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα
στο 2020 και να ενισχύσει σημαντικά την κίνηση του εμπορικού κέντρου.
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Κέντρο πληροφόρησης
ένα ιστορικό κτήριο
Το ιστορικό κτήριο που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Αγ. Μπλάνα θα μετατραπεί σε κέντρο
πληροφόρησης διαδραστικού χαρακτήρα για το ιστορικό κέντρο και τα μνημεία της πόλης.
Το έργο προϋπολογισμού € 390.000 έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ και ξεκινούν οι διαδικασίες
προκήρυξής του.
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ΟΥΗΛ: Το Προσκήνιο Πολιτισμού
θα αποκτήσει ζωή
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο Δημοτικό Θέατρο: Προσκήνιο Πολιτισμού (ΟΥΗΛ)
που βρίσκεται σε οικόπεδο 4000m2 και περιβάλλεται από τις οδούς Κουμουνδούρου,
Βελή και Ανθίμου Γαζή, για την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα έργα πολιτιστικής
υποδομής της πόλης. Μετά από χρόνια στασιμότητας, ο Δήμος Λαρισαίων ενεργοποίησε
τις διαδικασίες κατασκευής του διαθέτοντας € 3,5 εκ. από ίδιους πόρους. Το έργο έχει
ενταχθεί στο ΒΑΑ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας το ενέταξε στο ΠΕΠ με € 5.000.000. Ήδη
εκτελούνται εργασίες για την κατασκεή της θεατρικής σκηνής αλλά και την εγκατάσταση
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
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Ο Πηνειός στο
επίκεντρο της Λάρισας
Ο Πηνειός δεν διασχίζει απλά το κέντρο της πόλης αλλά σε ένα μήκος 30 χιλιομέτρων διασχίζει όλο
τον δήμο από το Κουτσόχερο ως και το φράγμα της Γυρτώνης, με μια απερίγραπτου φυσικού κάλλους
ομορφιά αλλά και με εκπληκτική βιοποικιλότητα. Η Δ.Α. έδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα του ποταμού
συμμετέχοντας ενεργά στην επαναδραστηριοποίηση του δικτύου πόλεων με ποτάμια, με ημερίδες που
διοργανώθηκαν ήδη σε 5 δήμους αλλά το σπουδαιότερο με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το μεγαλύτερο μέρος στις όχθες του Πηνειού έχει καθαριστεί ενώ ήδη είναι έτοιμη μελέτη και κατατέθηκε τεχνικό δελτίο στο πρόγραμμα leader προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιπατητικό και ποδηλατικό μονοπάτι μαζί με ένα παρατηρητήριο στο ύψος της Τερψιθέας. Το έργο αυτό είναι πιλοτικό για να
διαπιστωθεί πώς θα ολοκληρωθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος της όχθης εντός του δήμου. Στα σχέδια
αυτά υπάρχει και η κατασκευή γέφυρας στο ύψος της ράμπας στην Αμυγδαλέα.
Είναι επίσης έτοιμη μελέτη για την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων στις όχθες και αναμένουμε πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ για να καταθέσουμε τεχνικό δελτίο. Πέραν όλων αυτών σχεδιάζεται διαγωνισμός
ιδεών για την τελική εικόνα των διαμορφώσεων στις όχθες μέσα στην πόλη. Ο διαγωνισμός αυτός θα
λάβει υπόψη τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού για τον πέριξ του αρχαίου θεάτρου χώρο.
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Η Νέα Πολιτεία
αποκτά το...
Κονάκι της
Το ιστορικό κονάκι του Αβέρωφ στη Νέα Πολιτεία το οποίο παρέμενε αναξιοποίητο για πάρα πολλά χρόνια αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος» στο οποίο έχει υποβληθεί τεχνικό δελτίο με προϋπολογισμό
€ 4.000.000. Στη θητεία μας ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός,
ανατέθηκε η μελέτη εφαρμογής για το Α βραβείο και στη συνέχεια κατατέθηκε το Τεχνικό Δελτίο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021
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Νέες
πλατείες
Ο δήμος προχώρησε στην κατασκευή νέων πλατειών στις εξής
περιοχές:
• Άγιο Γεώργιο
• Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων
• Πλατεία στην οδό Βέμπο
Κατασκευάζεται:
• Πλατεία στην Τούμπα
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Σύγχρονες και ασφαλείς
παιδικές χαρές
Νέες σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές
χαρές κατασκευάζονται σε διάφορα σημεία
της πόλης.
Σε μερικές ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί
η κατασκευή 12 νέων παιδικών χαρών,
(πλατεία Ταχυδρομείου, Άγιος Νικόλαος,
πλατεία Εργ. Πρωτομαγιάς, Κηποθέατρο
(Αλκαζάρ), πλατεία Αβέρωφ, οδό Ζάνου
- Νέα Σμύρνη, πλατεία Ζιαζιά -Χαραυγή),
πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου - Αμπελόκηποι),
πλατεία Οικονόμου Μαργαρίτη -Παπασταύρου, πάρκο Μπουκουβάλα - Σταθμός ΟΣΕ,
Άγιος Θωμάς (Εργατικές Κατοικίες).
Να σημειωθεί τέλος ότι στο ίδιο έργο θα
ενταχθεί η επέκταση της υπάρχουσας
παιδικής χαράς στην πλατεία του Αγίου
Κωνσταντίνου, ενώ νέα παιδική χαρά θα
κατασκευασθεί στην πλατεία Αβέρωφ, ενώ
έχει προκηρυχθεί έργο για άλλες 23.
Οι νέες παιδικές χαρές θα διαθέτουν νέα
σύγχρονα, ξύλινα και μεταλλικά όργανα και
για ΑμεΑ που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά κλασικά όργανα, ενώ θα κατασκευαστούν νέες περιφράξεις και θα τοποθετηθούν νέοι φωτισμοί.

Νέο σχολείο στην Τούμπα
Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας Τούμπας, ικανοποιείται με την ένταξη
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του έργου της
ανέγερσης του 24ου Δημοτικού Σχολείου.
Το έργο είναι προϋπολογισμού € 4.000.000
Με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές
της περιοχής δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες συνοικίες.
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ΔΕΥΑΛ:
Χάρτης
παρεμβάσεων
σε όλο το δήμο
Ύδρευση:
Έργα συνολικού προϋπολογισμού € 30.478.408.
Αντικατάσταση δικτύων στις συνοικίες:
Αμπελόκηποι, Ιπποκράτης, Σιδηροδρομικός Σταθμός,
Άγιος Γεώργιος, Χαραυγή, Άγιοι Σαράντα
Επίσης στις οδούς:
Βόλου, Ιουστινιανού, Φαρσάλων, Ηπείρου, Μανδηλαρά,
Ασκληπιού και στην Τοπική Κοινότητα Κουλουρίου
Αντικατάσταση δικτύου σε εξέλιξη στη συνοικία Παπασταύρου
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης και συντήρηση-αποκατάσταση υδατόπυργου Κοιλάδας
Μέσα στο 2019 ξεκινά αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης
στη συνοικία της Νέας Σμύρνης
Αποχέτευση:
Έργα συνολικού προϋπολογισμού € 9.667.699,45.
Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε Γιάννουλη και Φαλάνη
Ολοκληρώνεται ο κεντρικός αγωγός λυμάτων της Φαλάνης
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
Ολοκληρώνεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
σε Μάνδρα και Κουτσόχερο.
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ΔΕΥΑΛ:
Τεράστιο έργο
με το βλέμμα
στο μέλλον
Τα έργα και οι δράσεις της ΔΕΥΑΛ την περίοδο 2015-2019, ανταποκρίνονται πλήρως
στους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στον κοινωφελή χαρακτήρα ίδρυσής της.
Μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, υλοποιήθηκε ένα μεγάλο επενδυτικό
έργο από ίδιους πόρους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής
κοινωνίας, αποδεικνύοντας πως η ΔΕΥΑΛ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες
μορφές αποκεντρωμένης διοίκησης στη διαχείριση υδατικών πόρων.
Κοινωνικό τιμολόγιο
Το 2015 θεσπίστηκε το κοινωνικό τιμολόγιο μειώνοντας
το κόστος χρήσης νερού για τις ευπαθείς ομάδες (άπορους, συνταξιούχους, ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργους,
νέους επαγγελματίες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές
οικογένειες) ενώ το 2018 με νέα απόφαση συμπεριλήφθηκαν και οι τρίτεκνες οικογένειες. Διευκολύνθηκε
ακόμη η ένταξη σε ρύθμιση για εξόφληση παλαιών
ανεξόφλητων λογαριασμών.
Εκτεταμένες επενδύσεις
Στο πλαίσιο ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης
υδατικών πόρων υλοποιήθηκε τεράστιο επενδυτικό
έργο αντικατάστασης παλαιών δικτύων ύδρευσης στις
συνοικίες και στο κέντρο της πόλης. Τα αποτελέσματα
είναι πέραν του περιορισμού των απωλειών νερού, η
βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις πλήρους
αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων ή των
τσιμεντοστρώσεων. Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στην
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η νομοθεσία για μείωση του ενεργειακού κόστους αξιοποιώντας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β και Βιοαέριο).

Η ΔΕΥΑΛ ισχυροποιώντας τη
θέση της και ατενίζοντας τα
επόμενα 40 χρόνια υδροδότησης της Λάρισας σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής, ενέκρινε
τις μελέτες για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Δήμου Λαρισαίων και για το Σχέδιο
Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης των ζωνών προστασίας των
γεωτρήσεων.

Ανθρώπινοι πόροι
Στον τομέα ενίσχυσης της επιχείρησης, προσλήφθηκαν 50 απασχολούμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
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ΥΔΡΕΥΣΗ
Από το 2014 ως σήμερα έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ήδη κατασκευάζονται έργα συνολικού
προϋπολογισμού € 30.478.408.
Έχουν αντικατασταθεί τα δίκτυα στις συνοικίες Αμπελόκηπων, Ιπποκράτη, Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αγ. Γεωργίου, Χαραυγής (Α Φάση),
Αγ. Σαράντα (Α φάση) και στις οδούς Βόλου, Φαρσάλων, Ιουστινιανού, Ηπείρου, Μανδηλαρά, Ασκληπιού και στην Τ.Κ. Κουλουρίου.
Εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στις
συνοικίες Χαραυγής (Β φάση), Αγ. Σαράντα (Β φάση), Παπασταύρου και στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, στους δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας σύμφωνα με το ΣΒΑΚ.
Μετά την ολοκλήρωση των έργων αντικατάστασης αγωγών
ύδρευσης ανακατασκευάζεται το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος
όπως και οι τσιμεντόδρομοι.
Μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι “ έχει εγκριθεί η υλοποίηση έργου αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης
στις συνοικίες Ν. Σμύρνης, Λαχανόκηπων, Ανθούπολης και
Φιλιππούπολης, τα οποία θα υλοποιηθούν το 2019. Το έργο έχει
συνολικό προϋπολογισμό € 5.715.000 και θα υλοποιηθεί μέσω
επενδυτικού δανείου (€ 3.000.000) από το Τ.Π. και Δανείων, που
θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ.
Το 2019 θα δημοπρατηθεί επίσης η “Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών – εσωτερικών υδραγωγείων των Δ.Ε. Γιάννουλης και
Κοιλάδας”, προϋπολογισμού € 1.150.000. Η προτεινόμενη πράξη
έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Από το 2014 έως σήμερα έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ήδη κατασκευάζονται έργα αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων προϋπολογισμού
€ 9.667.699,45.
Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης σε Γιάννουλη και Φαλάνη, ολοκληρώνεται η κατασκευή του κεντρικού
αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Τ.Κ. Φαλάνης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γιάννουλης με αποτέλεσμα
την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Τ.Κ.
Φαλάνης.
Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης
της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της
Γιάννουλης.
Στις αρχές του 2019 ολοκληρώνεται η κατασκευή των έργων της
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στις Τ.Κ. Μάνδρας και Κουτσόχερου.
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Επίσης μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι “ έχει
εγκριθεί η υλοποίηση έργου κατασκευής του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της ΕΕΛ στην Τ.Κ.
Κοιλάδας καθώς και της αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού
της ΕΕΛ Λάρισας τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2019.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό € 4.994.372,80 και θα
υλοποιηθούν μέσω επενδυτικού δανείου (€ 3.266.949) από
το Τ.Π. και Δανείων, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ.
Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ακολουθεί η
κατασκευή αντίστοιχων έργων και στις υπόλοιπες Τ.Κ. του
πρώην δήμου Κοιλάδας, με πρώτη την Τ.Κ. Ραχούλας.
Μέσα στο τρέχον έτος θα υποβληθεί πρόταση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για ένταξη σε χρηματοδότηση χυτού αγωγού ομβρίων υδάτων σε νέους διανοιγμένους δρόμους στην
συνοικία Αγίου Θωμά ενώ θα προχωρήσει και η εκπόνηση
μελετών για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων στις
Τ.Κ. του Δήμου.

Στο στάδιο δημοπράτησης βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας
και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500 KWp με
Virtual Net Metering. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι
€ 500.000 και χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.
Επίσης η ΔΕΥΑΛ θα αναβαθμίσει
ενεργειακά το κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης μέσω της
συμμετοχής της ως επικεφαλής
εταίρος στο πρόγραμμα Interreg
V-B “Balkan-Mediterranean
2014-2020”- “WATEnERgy Cycle”
με άλλες χώρες των Βαλκανίων
με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και ενέργειας.
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Δίκτυο αποχέτευσης στην Τερψιθέα

Αντλιοστάσιο ομβρίων στη Γιάννουλη
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Αντικατάσταση αγωγών στο Κουλούρι

Αντλιοστάσιο στη Μάνδρα

Υδατόπυργος Κοιλάδας μετά την αποκατάσταση

Αγωγός ακαθάρτων στη Φαλάνη
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Εξωστρέφεια
Ένας από τους στόχους που τέθηκαν στην διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Αρχής ήταν η ενίσχυση των αναπτυξιακών
διαδικασιών και της εξωστρέφειας της Λάρισας που, παρά το
γεγονός ότι ήταν και παραμένει ανοικτή πόλη και διαθέτει οικονομική δυναμική, είχε παραμείνει μακριά από εξωστρεφείς
αναζητήσεις.
Η αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της Λάρισας και ο δυναμισμός των κατοίκων της σε συνδυασμό με την προσπάθεια
ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων και της ιστορίας της,
το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που αλλάζει την φυσιογνωμία
της και την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2017 ενός
προγράμματος τουριστικής προβολής, οδήγησαν στην υλοποίηση σειράς πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας που έχει ήδη να αποδίδει καρπούς επ’ ωφελεία της τοπικής οικονομίας και των κατοίκων του δήμου.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Βράβευση
της Λάρισας
από την Unesco
Η Λάρισα είναι η πρώτη ελληνική πόλη που από τον Ιανουάριο του 2016 εντάχθηκε στο
Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco των Πόλεων που Μαθαίνουν. Έχοντας ήδη οργανώσει δύο συνέδρια με διεθνείς συμμετοχές, έχοντας συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά
συνέδρια, σε συναντήσεις και εργαστήρια για την δια βίου μάθηση, τον Σεπτέμβριο του
2017 στο Κόρκ της Ιρλανδίας, στην 3η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τις Learning Cities,
η Λάρισα ήταν μία από τις 16 πόλεις παγκοσμίως που βραβεύτηκε από την Unesco.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος
Καλογιάννης παραλαμβάνει τη
διάκριση της πόλης στο Κόρκ

»

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Αδελφοποίηση
με την Ανάπα
της Ρωσίας
Τον Δεκέμβριο του 2016 η Λάρισα και η ρωσική
πόλη Ανάπα υπέγραψαν το πρωτόκολλο αδελφοποίησής τους.
Οι δύο δήμαρχοι, Απ. Καλογιάννης και Σ. Σεργκέεφ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έθεσαν με τις υπογραφές τους και επισήμως
ως προτεραιότητά τους την ανάπτυξη των προσπαθειών ώστε οι τοπικές κοινωνίες των δύο πόλεων
να έρθουν πιο κοντά στους τομείς του πολιτισμού,
της συνεργασίας και της ειρήνης. Στην Ανάπα άλλωστε υπάρχει κοινότητα Ελλήνων και ελληνικής
καταγωγής που αριθμεί 3.500 μέλη.
Ακολούθησαν ελληνορωσικό φόρουμ για την
ανάπτυξη των πολιτιστικών, κοινωνικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, μεταβάσεις αντιπροσωπειών των δύο πόλεων στην Λάρισα και στην Ανάπα αντιστοίχως, φιλοξενία παιδιών
από την Ανάπα στη Λάρισα και τις κατασκηνώσεις
Πλαταμώνα, μετάβαση της λαϊκής ορχήστρας του
ΔΩΛ στη ρωσική πόλη στις αρχές Ιουνίου του 2018
και ελληνορωσικό συμπόσιο κεραμικής στη Λάρισα, τον Σεπτέμβριο του 2018.
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Το Πάρκο
των Ευχών
Για δύο χρονιές, το 2017 και το 2018, στον χώρο του Πάρκου Αλκαζάρ λειτούργησε για έναν μήνα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Πάρκο των Ευχών. Το εντυπωσιακό
αυτό θεματικό πάρκο, με πληθώρα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων και χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κατάφερε να
αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων δημοτών όλων των ηλικιών
αλλά κυρίως επισκεπτών από ολόκληρη την Ελλάδα - ξεπέρασαν
το 1,5 εκατομμύριο όσοι το επισκέφθηκαν τις δύο χρονιές που
λειτούργησε - καθιστώντας την Λάρισα για πρώτη φορά προορισμό
έστω και ολιγοήμερων διακοπών και ενισχύοντας σημαντικά την
οικονομία της πόλης.
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AgroThessaly
Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε και υλοποίησε την αναβάθμιση της Γεωργικής Κτηνοτροφικής
και Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας που γινόταν ανά διετία προχωρώντας σε στρατηγικού
χαρακτήρα συνεργασία με την ΔΕΘ – Helexpo.
Η Agrothessaly που γίνεται στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης κατάφερε, τόσο το 2017
όσο και το 2019, να επιτυγχάνει αύξηση τόσο στην επισκεψιμότητα, από το εσωτερικό και το
εξωτερικό, όσο και στους εκθέτες και τους εκθεσιακούς χώρους. Επιπροσθέτως, καθίσταται
σημείο αναφοράς για ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει σήμερα στον αγροτικό τομέα ενώ συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομία της περιοχής. Επόμενο βήμα για την Agrothessaly να μπει στο
παγκόσμιο καλεντάρι των εκθέσεων, προνόμιο που λίγες εκθέσεις έχουν στον κόσμο, μέσω
ολοκλήρωσης του σχετικού φακέλου.

« Από τη συνέντευξη τύπου με τη
διοίκηση της ΔΕΘ HELEXPO για
την AgroThessaly 2019
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Ανακήρυξη Π.τ.Δ.
Πρ. Παυλόπουλου
σε επίτιμο δημότη
Λαρισαίων
Σε επίτιμο δημότη Λαρισαίων ανακηρύχθηκε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ειδική
τιμητική εκδήλωση που έγινε στις 15 Μαΐου
2015, ημέρα εορτασμού του Πολιούχου της
Λάρισας Αγίου Αχιλλίου.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Επίτιμος δημότης
Λαρισαίων ο
Αρχιεπίσκοπος
Αλβανίας
Τον ποιμένα του στοχασμού, της δημιουργίας και
της αδελφοσύνης, μιά προσωπικότητα διεθνούς
ακτινοβολίας με τεράστιο κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο, τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, τίμησε η Λάρισα
ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημότη της, σε ειδική
εκδήλωση στις 6 Ιουνίου 2017, μετά από ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αλλά και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ο
δήμος κινήθηκε δραστήρια στον τομέα αυτό μετέχοντας σε σειρά ανταγωνιστικών προγραμμάτων καθώς και σε δίκτυα πόλεων.

Erasmus + New Entrance

Horizon 2020 CS-AWARE

Erasmus + Income

Urbact - Cities in Article 7

Urbact - Wood Footprint

Horizon 2020 - ACTIVAGE

Horizon 2020 - CLEVER Cities

Europe for Citizens - HE - ART

Playful Paradigm

Europe for Citizens - P.Un.C.H.

In2C

PRoTECT

International Urban Cooperation (IUC) Programme

Start - The Heritage of Taste
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... και Δίκτυα Πόλεων

Σημαντικές βραβεύσεις

Η Ελλάδα με τη Λάρισα, για πρώτη φορά συμμετείχε με τον «γλυπτό ποταμό της Ν.Γκόλαντα» στο
10χρονο θεσμό των βραβείων του Συμβουλίου της
Ευρώπης για το Τοπίο και εντάχθηκε στο χάρτη της
Alliance των Ευρωπαϊκών Τοπίων με την «κουκίδα» της πόλης.

Η αναστήλωση του Μύλου του Παππά καθώς
και ο υποδειγματικός τρόπος αξιοποίησής του
ως πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου οδήγησαν το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων στην
επιλογή της βράβευσης του δήμου Λαρισαίων
για το έργο αυτό στις αρχές του 2019.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Συνεργασία
με τον δήμο
Μιραφλόρες
του Περού
Αντιπροσωπεία του δήμου Λαρισαίων με επικεφαλής τον αναπληρωτή δήμαρχο Γ. Σούλτη, τον
Πρόεδρο του ΔΣ Δ. Τάχο και υπηρεσιακά στελέχη επισκέφθηκε κατά το διάστημα 28/1 - 31/1
τον δήμο Μιραφλόρες στη Λίμα του Περού, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Διεθνούς
Αστικής Συνεργασίας.
Σκοπός της επίσκεψης η συνεργασία των δύο
δήμων, παρά τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά, στα θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
αστικού πρασίνου και διαχείρισης ενέργειας.
Η επίσκεψη στέφθηκε από επιτυχία και επόμενο
βήμα της έχει την εκπόνηση τοπικού σχεδίου
δράσης στους τομείς που επιλέχθηκαν που θα
συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί κατά την επίσκεψη, τον Ιούνιο, αντιπροσωπείας του περουβιανού
δήμου στη Λάρισα.
Ο δήμαρχος του Μιραφλόρες Molina Arles, κατά την
επίσημη υποδοχή της αντιπροσωπείας της Λάρισας,
απηύθυνε επιστολή προς
τον δήμαρχο Λαρισαίων
Απόστολο Καλογιάννη και
το Δημοτικό Συμβούλιο για
αδελφοποίηση των δύο
δήμων.
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Μουσικές διαδρομές
με τον Goran Bregović
Ένα μεγάλο συναυλιακό γεγονός έζησαν οι Λαρισαίοι και
οι επισκέπτες της πόλης στις 23/09/2019 κατά την διάρκεια της έναρξης της ετήσιας εμποροπανήγυρης που
διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων. Ήταν η συναυλία με τον
δημοφιλή συνθέτη, Γκόραν Μπρέγκοβιτς που δόθηκε στον
χώρο απέναντι από την Σκεπαστή Αγορά με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ταξίδεψε το
κοινό στις αξεπέραστες κινηματογραφικές του μουσικές
από τη «Βασίλισσα Μαργκό» μέχρι τις τρεις αξέχαστες
συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, «Ο Καιρός των Τσιγγάνων», «Arizona Dream» και
«Underground».

Τα «προεόρτια», την ίδια μέρα, ξεκίνησαν
όταν τα μέλη της μπάντας των χάλκινων
οργάνων του Μάρκο Μάρκοβιτς, συναντήθηκαν στην κεντρική πλατεία με εκατοντάδες χορευτές, μέλη χορευτικών συλλόγων
της Λάρισας και περιδιάβηκαν δρόμους στο
κέντρο της πόλης ξεσηκώνοντας όσους
τους παρακολούθησαν για να καταλήξουν
στην πλατεία Ταχυδρομείου.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ... ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Γραφείο Πολιτών
για άμεση
επίλυση των
προβλημάτων
Ιδιαίτερα θετική απήχηση στους δημότες έχει η μέχρι σήμερα λειτουργία
του Γραφείου Πολιτών του δήμου. Η
υπηρεσία αυτή συνιστά ένα ακόμη
βήμα στην πορεία του δήμου προς την
ψηφιακή εποχή και δίνει τη δυνατότητα συντονισμού και αποτελεσματικής
διαχείρισης των αιτημάτων που καταθέτουν οι πολίτες προς τον δήμο.
Σημαντικό εργαλείο στην λειτουργία
του γραφείου αποτελεί το σύγχρονο
διαδικτυακό σύστημα novoville.
Τα διαβιβαζόμενα αιτήματα απαντώνται αμέσως και συνεργείο επεμβαίνει
αμέσως για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών προβλημάτων.
Ταυτοχρόνως το σύστημα επιτρέπει
στην Δ.Α. να έχει συνολική εικόνα των
αιτημάτων που υποβάλλονται αλλά
και την εξέλιξη ικανοποίησής τους.
Μελλοντικός στόχος του γραφείου
πολιτών, μπορεί να είναι η λειτουργία του ως «one stop shop», δηλαδή
ενός γραφείου εξυπηρέτησης μιας
στάσης για την πληροφόρηση για
συνήθη προβλήματα που απευθύνεται
ο πολίτης στον δήμο, αλλά σταδιακά
να αναλαμβάνει και την διεκπεραίωση
θεμάτων απαλλάσσοντας τον πολίτη
από την ταλαιπωρία της αναζήτησης
των αρμοδίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Δήμου.
www.larissa-dimos.gr

