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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση ή μη α) υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού
(ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), για θέματα τουριστικής ανάπτυξης, β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας και γ) ορισμού εκπροσώπου
με τον αναπληρωτή του
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……»…









Ο Δήμος Βέροιας και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
(ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του ελληνικού
τουριστικού αποθέματος, πρόκειται να συνεργαστούν με στόχο την καλύτερη
προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Βέροιας και την καθιέρωση της
πόλης ως ιδιαίτερου ταξιδιωτικού προορισμού στην καρδιά της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η συνεργασία θα αφορά ιδίως:
Στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ανωτέρω Ομοσπονδίας (εφεξής «Φορέας»)
και των μελών της και του Δήμου Βέροιας
Η από κοινού υποβολή προγραμμάτων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης και η
από κοινού υλοποίησή τους.
Στην καλύτερη διαχείριση και προώθηση του προορισμού Βέροια
Στην ένταξη της πόλης της Βέροιας στα ταξίδια και στα πακέτα των μελών του φορέα
Στη διοργάνωση κοινών δράσεων φιλοξενίας και ταξιδιών εξοικείωσης των μελών
του φορέα για την γνωριμία του τουριστικού προϊόντος της Βέροιας
Η διεξαγωγή εκδηλώσεων για τη γνωριμία των μελών του φορέα με τους
επιχειρηματίες της Βέροιας (Β2Β συναντήσεις)
Στην προώθηση της πόλης της Βέροιας σε διάφορες εκδηλώσεις και εκθέσεις που
συμμετέχει ο φορέας και αντίστροφα.
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Στην δημιουργία πακέτων προϊόντων που αφορούν στην πόλη της Βέροιας αλλά και
των γύρω πόλεων για τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων των μελών
του φορέα.
Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία διαδρομών και προϊόντων που δεν υπάρχουν στο
portfolio των γραφείων των μελών του φορέα, στοχευόμενα σε διαφορετικά κοινά
και ενδιαφέροντα, εξειδικευμένα ή σε συνδυασμό, για τη διεύρυνση του κύκλου
δραστηριοτήτων των μελών.
Στην δημιουργία προϊόντων και προώθηση τους που αφορούν, ενδεικτικά:
Σχολικές εκδρομές
Εκδρομές θρησκευτικού περιεχομένου (Μονές, εκκλησίες, θρησκευτικά μνημεία)
Τη διαδρομή «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου»
Εκδρομές ΚΑΠΗ
Διοργάνωση επισκέψεων κατά τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’όλη τη
διάρκεια του έτους αλλά και των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα
Επισκέψεις σε οινοποιία αλλά και επισκέψεις κατά τη διάρκεια του τρύγου και της
απόσταξης
Διαδρομές γαστρονομίας και γευσιγνωσίας (γεωργία, κτηνοτροφία, κτλ).
Χειμερινός τουρισμός και χιονοδρομίες (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου)
Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Και άλλα προϊόντα και διαδρομές, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό των παραπάνω
προϊόντων.
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών-ενημερωτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και ημερίδων για
την εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων και των επαγγελματιών της πόλης με τη
συμμετοχή μελών του φορέα.
Προώθηση των εκδηλώσεων και των newsletters σε όλα τα μέλη του φορέα
Παροχή πληροφοριών και βοήθειας στα μέλη του φορέα από πλευράς Δήμου Βέροιας
κατά την επίσκεψη τους στην πόλη
Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να υπογραφεί σχετικό σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Βέροιας και της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων
Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), με την υπογραφή του οποίου ουδεμία δαπάνη θα
προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Βάσει των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να αποφασίσει σχετικά
με τη έγκριση ή μη α) υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού
(ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), για θέματα τουριστικής ανάπτυξης, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
για υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και
γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού

Βασίλης Λυκοστράτης

