
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) 

Στη Βέροια σήμερα, την……., ημέρα ……., οι κατωτέρω φορείς, καλούμενοι στο εξής

«συνεργάτες»:

1. Ο Δήμος Βέροιας νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη , Δήμαρχο

2. Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.)  νόμιμα

εκπροσωπούμενη από τον κ. Μαρίνη Αριστείδη, Πρόεδρο της (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), καλούμενη εφεξής

«Φορέας»,

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1ο

Προοίμιο

Ο Δήμος Βέροιας και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.)

στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του ελληνικού τουριστικού αποθέματος, συμφωνούν

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.

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της συμφωνίας

Το παρόν σύμφωνο συνεργασίας αφορά ιδίως:

 Στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του φορέα και των μελών του 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.

 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.

o 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:

o Σχολικές εκδρομές

o Εκδρομές θρησκευτικού περιεχομένου (Μονές, εκκλησίες, θρησκευτικά μνημεία)

o Τη διαδρομή «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου»

o Εκδρομές ΚΑΠΗ

o Διοργάνωση επισκέψεων κατά τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’όλη τη

διάρκεια του έτους αλλά και των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα

o Επισκέψεις σε οινοποιία αλλά και επισκέψεις κατά τη διάρκεια του τρύγου και της

απόσταξης

o Διαδρομές γαστρονομίας και γευσιγνωσίας (γεωργία, κτηνοτροφία, κτλ).

o Χειμερινός τουρισμός και χιονοδρομίες (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου)

o Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

o 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

Άρθρο 3

Παρακολούθηση της συνεργασίας

Για την παρακολούθηση της πορείας των προβλεπόμενων στο παρόν, την αξιολόγηση και τον

ανασχεδιασμό των στόχων, θα γίνονται περιοδικές συναντήσεις κάθε έξι (6) μήνες, καθώς και

έκτακτες, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ εκπροσώπων των συμβαλλόμενων.

Άρθρο 4

Ευθύνη συμβαλλομένων



4.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται αρμονικά για την εκπλήρωση των κοινών στόχων

που τίθενται με το παρόν.

4.2. Το παρόν σύμφωνο δεν αποτελεί δέσμευση για κανένα από τα συνεργαζόμενα μέρη, ούτε

μπορούν να προκληθούν υποχρεώσεις πάσης φύσεως από το παρόν, απλά στοχεύει στην ομαλή

και δημιουργική συνεργασία των δύο φορέων.

Άρθρο 5

Διάρκεια συνεργασίας

Το παρόν εκφράζει τη βούληση των συμβαλλόμενων μερών για αμοιβαία και ειλικρινή συνεργασία

σε μακροχρόνια βάση, οπότε η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας ορίζεται σε αόριστη, μπορεί δε

να καταγγελθεί ελεύθερα και αζημίως από οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα μέρη.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνον εφόσον καταρτισθεί εγγράφως

και υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 7

Ακροτελεύτια διάταξη

Με την υπογραφή του παρόντος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του

Δήμου.

Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο ανεγνώσθη

και υπεγράφη σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για κάθε συνεργαζόμενο μέρος.

Ο Δήμαρχος Βέροιας Ο Πρόεδρος της ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Μαρίνης Αριστείδης




