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ΘΕΜΑ : Δγθξηζε ζρεδίνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ην Δξεπλεηηθό Δξγαζηήξην «Υςειώλ Σπρλνηήησλ, Μεηαϋιηθώλ θαη Με Γξακκηθώλ Κπκάησλ»
ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»],
2.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α΄133/2018) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο
Σπκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Τ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ»],
3.- Τελ κε αξηζκό 28/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο πεξί
επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξρηθώλ θαη επαλαιεπηηθώλ Γεκνηηθώλ εθινγώλ
ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ θαη ησλ επηιαρόλησλ ζπλδπαζκώλ, ησλ εθιεγέλησλ Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν από 01/09/2019 κέρξη 31/12/2023.
4.- ην γεγνλόο όηη κε ηελ ππ.αξηζ.28781/19/ΓΠ/20-11-2019 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο [ΦΔΚ Β΄4439], ηδξύζεθε ζην Τκήκα Φπζηθήο ηεο Σρνιήο
Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Δξεπλεηηθό Δξγαζηήξην κε ηίηιν «Δξγαζηήξην Υςειώλ Σπρλνηήησλ, Μεηαϋιηθώλ θαη Με Γξακκηθώλ Κπκάησλ», δηεζλήο νλν-
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καζία «High frEquencies, metamateRials and nONIinear waves LABoratory» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «HERON LAB», κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Υςειώλ Σπρλνηήησλ, Μεηαϋιηθώλ θαη Με Γξακκηθώλ Κπκάησλ, όπσο απηά αλαιύνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο.
5.- ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζηηο νηθείεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ.
6.- ην γεγνλόο όηη ν Γήκνο Λακηέσλ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε εδξαίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θη επηπιένλ :
-ηε ζεκαληηθόηεηα ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηελ πόιε ηεο Λακίαο,
-ηελ αλάγθε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο,
-ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θνξέσλ θαη θπζηθώλ πξνζώπσλ ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ,
-όηη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο, έρνπλ παγθνζκίσο θαίξην ξόιν ζηε βειηίσζε ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, ζηελ ελίζρπζε
ηεο θαηλνηνκίαο, παξαγσγηθόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθόηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ νηθνλνκηώλ θαη θνηλσληώλ,
- όηη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπο από κηα ηνπηθή
νηθνλνκία/θνηλσλία κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ
θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ κηαο πεξηνρήο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
1.- Να ιεθζεί λέα απόθαζε γηα:
(α) Τελ έγθξηζε ππνγξαθήο Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Γήκν Λακηέσλ
θαη ην Δξεπλεηηθό Δξγαζηήξην «Υςειώλ Σπρλνηήησλ, Μεηαϋιηθώλ θαη Με Γξακκηθώλ
Κπκάησλ» ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο.
(β) Τελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο.
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(γ) Τελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Λακηέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ
Σπλεξγαζίαο θαη όισλ ησλ πεξαηηέξσ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ θαη ελεξγεηώλ.
Σηελ παξνύζα επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο ζρέδην
Μλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.

ΤΝΗΜΜΕΝΑ
Σρέδην Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γξαθείν Γεκάξρνπ.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS KARAISKOS
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ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ
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