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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (21/12/2017) 
 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
 

ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ √ 

ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ √ 

ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ √ 

ΛΑΧΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ √ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΝΕΜΑ ΣΟΦΙΑ  

ΦΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
 
 
 
 
 
1. Έναρξη της συνεδρίασης στις 13.00. Γνωριμία των μελών της επιτροπής. 

Ενημέρωση των μελών για τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής. 
 

2. Ο ορισμός Γραμματέα - Αναπληρωτή Συντονιστή της επιτροπής ορίστηκε να 
πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνάντηση. 

 
3. Τοποθέτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών για τους στόχους της Μ.Ε. 

και τους τρόπους υλοποίησής τους. 
 

4. Πρόταση του κ. Γκόγκου για χρήση του κτιρίου του ΤΕΕ από μηχανικούς με 
καλλιτεχνικές εκφάνσεις. Η χρήση αυτή θα μπορεί να έχει το χαρακτήρα τόσο των 
μαθημάτων καλλιτεχνικής φύσης σε μηχανικούς όσο και την διοργάνωση 
εκδηλώσεων (μουσικοχορευτικών κλπ) από μέλη του επιμελητηρίου ώστε να 
«ζωντανέψει» το κτίριο. Προτάθηκε η διερεύνηση προθέσεων από μέλη του 
επιμελητηρίου που ασχολούνται με αντικείμενα όπως μουσική, χορός, φωτογραφία 
κλπ. (Αθανασίου, Κράιας, Ηλιάδης, Μαντέλας κλπ) 
 

5. Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, οι  προτάσεις της επιτροπής 
σταχυολογούνται ως εξής: 
 

• Επικαιροποίηση των καταγραφών των διατηρητέων κτισμάτων της 
περιοχής ευθύνης και επαφή με Υπουργείο Πολιτισμού. 

• Ανάδειξη του θέματος του χώρου του ΟΣΕ στη Λάρισα και συνέργειες με 
άλλους φορείς. 

• Ανάδειξη του θέματος του Πύργου Χαροκόπου στη Γιάννουλη και 
συνέργειες με άλλους φορείς. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

2/2 

• Μελέτη ιστορικών διαδρομών των πόλεων της περιοχής ευθύνης με σκοπό 
την τουριστική προώθηση της πόλης. Ανάδειξη τρισδιάστατων μοντέλων μη 
υφισταμένων κτιρίων και χρήση AR (Augmented Reality). 

• Καταγραφή βιομηχανικών κτιρίων στην πόλη της Λάρισας 

• Διερεύνηση πολιτιστικών δρώμενων στον χώρο της κοίτης του Πηνειού και 
σύνδεση με την πόλη. 
 

6. Θεωρήθηκε κρίσιμη από όλα τα μέλη η χαμηλή συμμέτοχή στην επιτροπή, κάτι το 
οποίο αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής έργου. 
 

7. Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής κατά την επόμενη συνεδρίαση οι 
παραπάνω προτάσεις να εξειδικευτούν και να κατατεθούν και άλλες έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν οι άξονες πάνω στους οποίους θα θεμελιώσει τη δράση της η 
επιτροπή.  

 
8. Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής καθορίστηκε να πραγματοποιηθεί εντός του 

Απριλίου του 2018. 
 

9. Λήξη της συνεδρίασης (ώρα 14.30). 
 

 
Ο Συντονιστής 

 
ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 
 
 

Τα μέλη 
 

ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΩΤΟΥΛΑ 
ΜΑΡΙΑ 

ΛΑΧΑΝΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

    
 


