ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ το
Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6731/26‐06‐15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.
Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε
με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Τσούγιας Χρήστος
Μπουζέκης Ευθύμιος
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές Θωμάς
Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Τσεργάς Κων/νος
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Διψάνας Αχιλλεύς
Ζάχος Βασίλειος

14. Έξαρχος Γεώργιος
15. Κακαγιάννης Χρήστος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Βλάγκας Ιωάννης
19. Καραναστάσης Αθανάσιος
20. Νικολάου Γεώργιος
21. ‐‐
22. ‐‐
23. ‐‐
24. ‐‐
25. ‐‐
26.‐‐

ΑΠΟΝΤΕΣ (7)
1. Πανάγου Ελευθερία

5. Ντόντος Γεώργιος

2. Σίμος Γεώργιος

6. Αργυρίου Ιωάννης

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης

7. Μπίκας Χρήστος

4.Μαϊμάρης Δημήτριος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γεώργιος , Ζαφείρης Κων/νος , Λαϊνας Αθ.,
Γαγάρας Νικ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου‐Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος,] καθώς και οι
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου
Ιωάννης, Καραμανές Νικόλαος, Σουκουβέλου Πηλία].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση των εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ ( 17ο ) «Περί στήριξης της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021»
Αριθμός Απόφασης ( 158)
Για την εισήγηση του θέματος το λόγο πήρε ο Δήμαρχος, ο οποίος ανάφερε τα εξής:
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων στην από 4‐6‐2015 επιστολή του αναφέρει: «Με ιδιαίτερη χαρά,
αλλά και αίσθημα ευθύνης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πόλη της Λάρισας θα διεκδικήσει
τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Είναι μία απόφαση που έχει τις ρίζες
της στην κοινωνία της Λάρισας και στους πολυάριθμους πολιτιστικούς της φορείς, την οποία η
δημοτική αρχή αγκάλιασε και επικύρωσε με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι θεσμός ισχυρού συμβολισμού με πανευρωπαϊκή
απήχηση. Αφενός αναδεικνύει και εορτάζει την οικουμενική αξία της δημιουργίας, αφετέρου
δημιουργεί προϋποθέσεις για πολιτιστική αλληλεπίδραση, ανάδειξη του περιφερειακού
πολιτιστικού προϊόντος και δημιουργία ευκαιριών με ουσιαστική αναπτυξιακή δυναμική.
Όραμα και καταστατική αρχή της υποψηφιότητάς μας είναι η επένδυση στη δυνατότητα
του πολιτισμού να παρεμβαίνει, να ενσωματώνει, να διευκολύνει την αλληλοκατανόηση και να
ανοίγει νέους δρόμους σκέψης και συνεργασίας.
Ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης η Λάρισα θα γεφυρώσει ανθρώπους
παραδόσεις και αντιλήψεις σε ένα πολύμορφο πολιτιστικό παράδειγμα που θα εκφράζεται στην
τέχνη, στη γνώση και στη δημιουργία.
Επιθυμία μας είναι οι πρώτες γέφυρες να φέρουν κοντά μας τους φορείς και τους
πολίτες των Δήμων του Νομού μας. Να αναζητήσουμε τρόπους βαθύτερης συνεργασίας, να
σχεδιάσουμε κοινές πολιτιστικές παρεμβάσεις, να χτίσουμε μια μακροπρόθεσμη, ουσιαστικά
εταιρική, σχέση με άξονα τον πολιτισμό. Με αφετηρία την κοινή μας παράδοση, να στοχαστούμε
για το Νομό Λάρισας της επόμενης δεκαετίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης σας
να στηρίξετε την υποψηφιότητα της Λάρισας, για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2021. Σας καλούμε να προτείνετε μία προσωπικότητα του Δήμου σας για να συμμετέχει
στο σχεδιασμό, να ενημερώνεται για την εξέλιξη της διαδικασίας και να κινητοποιεί την πόλη σας
με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών σας στον προϊούσα διαβούλευση.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε τον τίτλο και να περάσουμε
συλλογικά σε μια νέα φάση δημιουργικής εξωστρέφειας και διασύνδεσης με τον ευρωπαϊκό
πυρήνα.»
Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την στήριξη υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 και προτείνουμε την συμμετοχή του
καρδιολόγου κ. ΠΡΑΠΑ ΣΩΤΗΡΗ.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Δημάρχου Λαρισαίων, την εισήγηση του
Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την στήριξη της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης 2021 και προτείνει την συμμετοχή του καρδιολόγου κ. ΠΡΑΠΑ ΣΩΤΗΡΗ, για να
συμμετέχει στο σχεδιασμό, να ενημερώνεται για την εξέλιξη της διαδικασίας κ.λ.π..
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 158/2015
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

