
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην  Λάρισα  σήμερα  30  Ιουνίου  2015,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00,  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση,  
ύστερα από την με Α.Π. 45333/24-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αντιδημάρχου Δήμου 
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,  εκπρόσωπος  της  Ένωσης 
Επιχειρήσεων  Διαφήμισης  και  Επικοινωνίας  Κεντρικής  Ελλάδας,  4)  Παναγιώτα  Σάρρου, 
εκπρόσωπος  του  Θεσσαλικού  Κέντρου  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας 
Επιμελητηρίου Λάρισας,  5)  Ιωάννα Γεροκώστα,  εκπρόσωπος του Συλλόγου  Φίλων Πηνειού και 
Παραποτάμιου  Πολιτισμού,  6)  Έφη  Οικονόμου,  Τουριστικός  Πράκτορας,  εμπειρογνώμονας,  7) 
Στάθης  Βελισσαρίου  εμπειρογνώμονας  Πρόεδρος  Τμήματος  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  ΤΕΙ 
Θεσσαλίας,  8)  Νικολέτα  Νταγκάρα,  Εκπαιδευτικός  (Διοίκηση  Τουρισμού  Πολιτισμού) 
εμπειρογνώμονας,  9) Μαρία Καμηλαράκη Δημοτική Σύμβουλος 10) Ελένη Λιάγκουρα, εκ μέρους 
του  Συνδέσμου  Νέων  Επιχειρηματιών  –  ΕΣΥΝΕ  Θεσσαλίας,  11)  Αριστοτέλης  Κωστούλας, 
Υπάλληλος  του  Δήμου  Λαρισαίων  και  δεν  προσήλθαν  οι:  1)  Αθανάσιος Κρίκης,  Δημοτικός 
Σύμβουλος, 2) Χρήστος Τερζούδης, Δημοτικός Σύμβουλος 3) Αικατερίνη Ζιαζιά Σουφλιά, Δημοτική 
Σύμβουλος,  3)  Νικόλαος  Μπαράς,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  4)  Αναστασία  Μπουντίνα, 
εμπειρογνώμονας, 5) Αλέξανδρος Σακελλάρης Πρόεδρος ιδιοκτητών καφετεριών και μπαρ Νομού 
Λάρισας.

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

Αρχικά έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο κ. 
Γεώργιο Σούλτη, 

α) για την προγραμματισμένη στις 2-7-2015 κοινή σύσκεψη των Δημάρχων του Νομού και  
το σχέδιο κειμένου ως «Πρωτόκολλο συνεργασίας Τουριστικής Ανάπτυξης μεταξύ των Δήμων του 
Νομού Λάρισας

β) για την πρόθεση της ΚΕΔΕ να λειτουργήσει διαδραστικό ιστότοπο για την τουριστική 
προβολή των Δήμων της χώρας και την αποστολή στοιχείων από το Δήμο Λαρισαίων

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  κ.  Στάθης  Βελισσαρίου  εμπειρογνώμονας  Πρόεδρος 
Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατε ημερίδες 
που έλαβαν χώρα εκείνο το διάστημα στην Λάρισα καθώς και στον Αγιόκαμπο με θέμα πάντα τον 
τουρισμό.  Συγκεκριμένα  ανέφερε  ότι  οι  ημερίδες  αυτές  σαφώς  είναι  πολύ  σημαντικές  αλλά 
ανέδειξαν και τις έντονες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ετερόκλητων Δήμων όπως π.χ Αγιάς – 
Κιλελέρ,  κτλ.  Τόνισε  ότι  το  σχέδιο  κειμένου  του  Πρωτοκόλου  Συνεργασίας  είναι  στη  σωστή 
κατεύθυνση ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί και πρακτικά πως θα λειτουργήσει η συνεργασία π.χ. με 
τον ορισμό ενός υπεύθυνου επικοινωνίας, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι 
τομείς συνεργασίας.

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  η  Ιωάννα  Γεροκώστα,  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Φίλων 
Πηνειού  και  Παραποτάμιου  Πολιτισμού,  η  οποία  ανέφερε  ότι  υπάρχει  σημαντικό  κενό  στην 
αλληλοϋποστήριξη  και  το  συντονισμό  των  δράσεων  το  οποίο  θα  πρέπει  με  κάθε  τρόπο  να 
εξαλειφθεί.
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Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  κ.  Αναστάσιος  Γούσιος,  εκπρόσωπος  της  Ένωσης 
Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας ο οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει να 
δρομολογηθεί  η  συστηματική παρουσία επαγγελματιών του τουρισμού στις  διεθνείς  εκθέσεις.  Η 
Επιτροπή, ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα 
θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία για συμμετοχή στην έκθεση περιπατητικού τουρισμού που θα 
πραγματοποιηθεί στο Dusseldorf στη Γερμανία.

Στη συνέχεια η κ. Μαίρη Καμηλαράκη Δημοτική Σύμβουλος ανέφερε ότι σημαντικό για το 
συντονισμό των δράσεων είναι ο ορισμός ενός υπεύθυνου επικοινωνίας και πρότεινε να συζητηθούν 
στην Επιτροπή και οι εντυπώσεις από τη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Πηνειού. Ανέφερε ότι η 
εικόνα που αποκόμισε η ίδια καθώς και πολιτών με τους οποίος έτυχε να συνομιλήσει ήταν ιδιαίτερα 
θετική  και  έγινε  ένα  σημαντικό  πρώτο  βήμα  ώστε  το  φεστιβάλ  να  αποκτήσει  μια  περισσότερο 
πολιτιστική  και  περιβαλλοντική  ταυτότητα.   Σημαντικό  ήταν   το  γεγονός  ότι  σε  καμία  από τις  
δραστηριότητες  δεν υπήρχε εισιτήριο για  τη συμμετοχή.  Ως αρνητικό ανέφερε ότι  οι  συναυλίες 
ξεκινούσαν πολύ αργά και πολλοί έφηβοι αλλά και εργαζόμενοι που ήθελαν να παρακολουθήσουν 
δεν μπορούσαν.

Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση για το φετινό Φεστιβάλ Πηνειού αλλά και γενικότερα για 
την επόμενη διοργάνωσή του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Μαρία Νικολαϊδου από το Γραφείο υποψηφιότητας 
της Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα η οποία ενημέρωσε για τις ενέργειες που γίνονται.

Στο τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σούλτης ανέφερε ότι 
δυστυχώς η Λάρισα παραμένει εκτός από μεγάλα γεγονότα και πρέπει αυτό να το ανατρέψουμε. Ο 
Δήμος οφείλει να γίνει ο καταλύτης και ο συντονιστής πρωτοβουλιών και δράσεων που θα βάλουν 
την  Λάρισα  σε  κεντρική  θέση  μέσα  στο  τουριστικό  τοπίο  της  χώρας.  Επίσης  αναφέρθηκε  στη  
διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και τις προθέσεις της δημοτικής αρχής προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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