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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 
ώρα 12:30, στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων 
συνήλθε σε  συνεδρίαση,  ύστερα  από την με  Α.Π.  1017/08-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής Αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Γεώργιο Σούλτη, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.: 1) Γεώργιος Σούλτης Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, 
ως Πρόεδρος, 2) Ειρήνη Παπανικολάου εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Λάρισας  και του 
Συνδέσμου  Θεσσαλικών  Επιχειρήσεων,  3)  Αναστάσιος  Γούσιος  εκππρόσωπος  της  Ένωσης 
Επιχειρήσεων  Διαφήμισης  και  Επικοινωνίας  Κεντρικής  Ελλάδας  4)  Παναγιώτα  Σάρρου 
εκπρόσωπος  του  Θεσσαλικού  Κέντρου  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  και  Επιχερηματικότητας 
Επιμελητηρίου Λάρισας, 4) κ. Αλέξανδρος Σακελλάρης εκπρόσωπος του Σωματείου ιδιοκτητών 
καφετεριών  και  καφέ  μπαρ Λάρισας,  5)  Ιωάννα Γεροκώστα  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  φίλων 
Πηνειού  και  παραποτάμιου  πολιτισμού,  6)  Έφη  Οικονόμου,  Τουριστικός  Πράκτορας, 
εμπειρογνώμονας,  7)  Βελησσαρίου Στάθης  εμπειρογνώμονας  Πρόεδρος  Τμήματος  Τουριστικών 
Επιχειρήσεων  ΤΕΙ  Θεσσαλίας,  8)  Νικολέτα  Νταγκάρα  Εκπαιδευτικός  (Διοίκηση  Τουρισμού 
Πολιτισμού)  εμπειρογνώμονας  9)  Μπάρας  Νικόλαος  Δημοτικός  Σύμβουλος  10)  Καμηλαράκη 
Μαρία Δημοτική Σύμβουλος, 11) Κωστούλας Αριστοτέλης, Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων

και  δεν  προσήλθαν  οι:  1)  Κρίκης  Αθανάσιος  Δημοτικός  Σύμβουλος,  2)  Τερζούδης  Χρήστος 
Δημοτικός Σύμβουλος 3) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη Δημοτική Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ.  Κων/νος  Διαμάντος  επικεφαλής της παράταξης «Νέα 
Λάρισα» καθώς και η κ. Μπουντίνου Αναστασία Ταξιδιωτική Πράκτορας.

Η  Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, εισέρχεται στην 
συζήτηση:

Κατ’  αρχήν  έγινε  λόγω  του  ότι  επρόκειτο  για  την  πρώτη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής 
Διαβούλευσης εισαγωγική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της και Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Σούλτη, 
περί της εν γένει λειτουργίας του Δήμου, ζητημάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ειδικότερα την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.

Έγινε  επίσης  σύντομη  παρουσίαση  καθενός  των  συμμετεχόντων  φορέων  οι  ανάλογοι 
χαιρετισμοί καθώς και μια μικρή πρώτη τοποθέτηση του καθενός επί της υφιστάμενης κατάστασης 
του τουρισμού στην Λάρισα.

Κατόπιν η Επιτροπή Διαβούλευσης προχώρησε στα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που είχαν 
καθορισθεί ως εξής:

1. Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
2. Σχεδιασμός πλάνου δράσης.
3. Παρουσίαση της πρότασης διαβούλευσης για το «Στρατηγικού Σχεδίου marketing» το 

Δήμου Λαρισαίων.
Επί  των  θεμάτων  αυτών  για  το  μεν  δεύτερο  θέμα  η  Επιτροπή Τουριστικής  Ανάπτυξης 

ζήτησε να συζητηθεί διεξοδικά στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση με τους φορείς να προσέλθουν 
με προτάσεις από μέρους τους.

Για το πρώτο θέμα η Επιτροπή Τουρριστικής Ανάπτυξης τοποθετήθηκε από κοινού μετά 
από την εισήγηση - παρουσίαση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας από τον Πρόεδρο της 
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Επιτροπής και Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Σούλτη και ειδικότερα:
Η κ. Μπουντίνου Αναστασία Ταξιδιωτική Πράκτορας ζήτησε να ενημερωθεί για τον τρόπο 

που συστάθηκε η Επιτροπή και ζήτησε να γίνει μέλος της. 
Ο  κ.  Κων/νος  Διαμάντος  επικεφαλής  της  παράταξης  «Νέα  Λάρισα»  ενημέρωσε  ότι 

παρευρίσκεται ο ίδιος στην Επιτροπή λόγω κωλλήματος της κ. Αικατερίνης Ζιαζιά Σουφλιά και 
ζήτησε να  μην  θεωρηθεί  ότι  η  σύσταση της  Επιτροπής  έχει  κλείσει  ώστε  να  συμπεριληφθούν 
σ΄αυτή και άλλα μέλη από την κοινωνία της πόλης μας.  

Η κ.  Ιωάννα  Γεροκώστα  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  φίλων  Πηνειού  και  παραποτάμιου 
πολιτισμού,  ζήτησε  να  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  εκπρόσωποι  των  φορέων  που  απαρτίζουν  την 
Επιτροπή (μονοπρόσωπη επιτροπή) ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής καθώς και στις εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις οποίες θα καταλήγει η 
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Γεώργιος Σούλτης, Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί 
το σημείο του Κανονισμού που αναφέρει ότι η Επιτροπή Τουρισμού οφείλει να συνεδριάζει μία (1) 
φορά το μήνα.

 Η συζήτηση κατέληξε με τη σύμφωνη γνώμη όλων για μια πρώτη διεύρυνση της Επιτροπής 
η οποία θα ολοκληρώσει την σύστασή της με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επι του 
Κανονισμού έγινε δεκτή στο σύνολό της η εισήγηση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Γεώργιο  
Σούλτη.

Στη συνέχεια, για το τρίτο θέμα, τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν την παρουσίαση 
του κ. Θεόδωρο Μεταξά, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπεύθυνο για την πρόταση 
διαβούλευσης για το «Στρατηγικού Σχεδίου marketing» του Δήμου Λαρισαίων. 

 Στο τέλος της παρουσίασης τέθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα στον κ. Θεόδωρο Μεταξά 
και  συζητήθηκαν  οι  τρόποι  επικοινωνίας  της  πρότασης  διαβούλευσης  με  την  πόλη  και  τους 
κατοίκους της ώστε να συμμετέχει μεγάλο μέρος της πόλης σ΄αυτή τη διαβούλευση.

Στη  διαβούλευση  θα  συμμετέχουν  τα  μέλη  των  φορέων  που  απαρτίζουν  την  Επιτροπή 
Τουριστικής Ανάπτυξης, θα δοθεί συνέντευξη τύπου, καθώς και μια ηλεκτρονική καμπάνια με  e-
mails και social media.

Τέλος όλοι οι φορείς επιφυλάχθηκαν να προσκομίσουν μελλοντικά αναλυτικά τις προτάσεις 
τους.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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