
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12 

ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

 

Θέμα: Διεξαγωγή συναντήσεων με φορείς επιχειρηματικότητας 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 50885/31-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Λαρισαίων. 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 

 

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε στη συζήτηση των 

θεμάτων. 

 

 

Θέμα: Διεξαγωγή συναντήσεων με φορείς επιχειρηματικότητας 

 

Ο κ. Δημοβέλης Ελευθέριος, Συντονιστής της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας, εισηγείται το θέμα της συνάντησης με φορείς επιχειρηματικότητας, η 

οποία έχει ως εξής: 

‘’Προτείνεται η διεξαγωγή δια ζώσης συναντήσεων με φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις της 

πόλης μας, όπως για παράδειγμα το Επιμελητήριο Λάρισας, τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας κ.α. 

 

Αυτές οι συζητήσεις έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν κοντά τους συμβούλους του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας με ανθρώπους που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα της πόλης. 

Επιπρόσθετα, θα βοηθήσει τα μέλη μας να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μια επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, θα τους μοιραστούν μερικές χρήσιμες συμβουλές μέσα από την εμπειρία τους. 

 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους όπου στεγάζονται οι φορείς, ενώ η διαδικασία 

θα γίνει με τη μορφή συνέντευξης. Η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με νέους της 

πόλης που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επιχειρείν θα προετοιμάσει μια ατζέντα θεμάτων και 

ερωτημάτων τα οποία θα συζητηθούν με τους επιχειρηματίες της πόλης. 

 



 

Το χρονικό πλαίσιο δράσης υπολογίζεται για τους μήνες Απρίλιο & Μάιο.’’ 

 

Μετά το τέλος της εισήγησης, ο κ. Χατιλάρης Παύλος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας, διευκρίνισε ότι ίσως δεν είναι απαραίτητο να ψηφίσουμε για την επίσκεψη της Επιτροπής 

στους φορείς. Ωστόσο, η κ. Μυσιρλή Φωτεινή, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 

τοποθετείται λέγοντας ότι η αντιπροσωπεία θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από το Σώμα, επομένως 

είναι απαραίτητο να ψηφιστεί. 

 

Συνεπώς, το Σώμα προχωρά σε διαδικασία ψηφοφορίας και η πρόταση για εξουσιοδότηση 

αντιπροσωπείας μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΥΣΙΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                  ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 


