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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της MKG GROUP S.A. για τη δημιουργία
Παρατηρητηρίου Τουρισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), ορίζεται ότι:
«Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα
με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. (….)8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η
συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους……», στ) Παιδείας,
πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: …. 10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού
τουρισμού.

Η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων του τουριστικού τομέα που θα εμπλουτίζουν την τράπεζα
δεδομένων του Δήμου Βέροιας, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αυτά. να αξιοποιούνται και να
επεξεργάζονται από το Δήμο, σε κάθε βήμα σχεδιασμού της αναπτυξιακής διαδικασίας και στην
προετοιμασία παρεμβάσεων και έργων, με στόχο την ανάπτυξη εύστοχων δράσεων και προγραμμάτων
τουριστικής προβολής του Δήμου. Επιδιώκεται να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό που υπάρχει στην ορθή
καταγραφή, αποτύπωση και προβολή των ποσοτικών δεδομένων του τουριστικού τομέα, και ειδικότερα
των υποδομών φιλοξενίας, προκειμένου να δύναται να πραγματοποιηθεί σωστή εκτίμηση του πραγματικού
μεγέθους και της σημασίας του για την τοπική οικονομία, με παράλληλη αναβάθμιση της παρουσίας τους
στην τουριστική αγορά.

Έτσι, θα υπάρχει διαθέσιμη μία συνεπής και ενημερωμένη βάση στοιχείων, η οποία θα αποτελέσει
την πρώτη ύλη για την παρουσίαση για λόγους προβολής και προώθησης των υποδομών φιλοξενίας του
Δήμου, ενώ παράλληλα θα δύναται να χρησιμοποιείται για λόγους τεκμηρίωσης της οποιαδήποτε
παρέμβασης ή δράσης ενίσχυσης του τουριστικού τομέα, η σημαντικότητα του οποίου αυξάνεται διαρκώς
για την τοπική οικονομία. Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι η αξιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων κατά την
αναπτυξιακή διαδικασία συμβάλλει και στο επίπεδο πρόληψης. Ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα του
τουρισμού που τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, είναι αναγκαία η πρόσβαση μας σε αυτά σε συνεχή
και μόνιμη βάση.

Η MKG GROUP S.A. κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά συλλογής και δημοσίευσης
στατιστικών στοιχείων ξενοδοχείων και επιδιώκει τη συνεχή επέκταση του δείγματος ξενοδοχείων των
ευρωπαϊκών αγορών με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων και αξιόπιστων
δεδομένων / στατιστικών απόδοσης / επιδόσεων ξενοδοχείων.

Για την προτεινόμενη συνεργασία με την ανωτέρω εταιρεία, δεν προκύπτει οικονομική δαπάνη και δεν
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνεργασία
μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της MKG GROUP S.A. για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού,
σύμφωνα με την συνημμένη φόρμα συμμετοχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
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εισήγησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ


