
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

 Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/2020  

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ην ηαπξό θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, 

ζήκεξα 31 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 20.00΄, ζπλεδξίαζε ΄΄ Για ζώσηρ κεκλεισμένων των 

θςπών ΄΄ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Βόιβεο Ν. Θεζζαινλίθεο, 

ζύκθσλα κε ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα 

ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.30612/16-05-2020 θαη 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ΚΤΑ αξηζ. Γ1α/Γ/Π/.νηθ. 32009/23-

05-2020 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11.03.2020 Π.Ν.Π.,  κεηά από 

ηελ ππ’ αξηζ. 13.737/27-08-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ 

Γήκνπ (ηαπξόο) θαζώο θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αγίνπ 

Γεσξγίνπ, Μαδύηνπ, Απνιισλίαο, Αξέζνπζαο θαη Δγλαηίαο,  

επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη ζε θαζέλα Γεκνηηθό 

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 

3463/2006, ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ θώδηθα θαη όκνηεο 

άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). Πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 23,  

δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

  1.-ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ  (ΠΡΟΔΓΡΟ) 

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 

1.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Αξηζ. Απνθ. 75/2020   

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Δγγξαθή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ζηνλ 
Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ 
Θεζζαινλίθεο.  
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  2.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

  3.- ΣΟΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

  4.- ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ  

  5.- ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

  6.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

  7.- ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

  8.- ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ  

  9.- ΟΥΟΤΝΟ        ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ  

10.- ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

11.- ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ  

12.- ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ  

13. ΣΟΊ΄ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

14.- ΒΑΛΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ  

15.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 

16.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

17.- ΓΑΓΚΛΖ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΗΑ  

18.- ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ  

19.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ   

20.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ  

21.-  ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ  

22.- ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

23.- ΑΛΔΠΖ ΣΔΛΛΑ 

2.- ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

3.- ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ 

4.- ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ 

Οη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ 

λόκηκα δελ πξνζήιζαλ.  

 

        Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 20.00΄ 

        Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 21.40΄  

 Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη 

παξαβξέζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε  ηνπ Γ..     
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                 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνύξνο Ν. 

Βαζίιεηνο  Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

     Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 

εηζεγνύκελε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί εγγξαθήο ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο ζηνλ Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο. είπε ηα 

εμήο: 

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Βόιβεο λα γίλεη κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο απνβιέπνληαο ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπ 

πξνβνιή, απεπζπλζήθακε ζηνλ αλσηέξσ νξγαληζκό ν νπνίνο 

ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ από 22/06/2020 ειεθηξνληθή επηζηνιή ηνπ 

απέζηεηιε ζηελ ππεξεζία καο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

έληαμεο ζπλδξνκεηηθώλ κειώλ ζηνλ Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ 

Θεζζαινλίθεο, ελεκεξώλνληάο καο ζπλάκα , όηη ε εηήζηα 

ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.500,00 € εηεζίσο . 

Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζπλδξνκεηηθώλ κειώλ ζηνλ 

Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο, έρνπλ σο εμήο:  

  

 ΕΝΣΑΞΗ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΟΡΙΜΟ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΟΤ ΜΕΛΟΤ  
υνδρομητικά μζλη είναι τα φυςικά και νομικά πρόςωπα, ιδιωτικοφ ι δθμοςίου 
δικαίου, που επικυμοφν να προςφζρουν θκικι, οικονομικι, επιςτθμονικι ι κάκε άλλθ 
βοικεια προσ τθν εταιρεία για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ, κακϊσ και αυτά που οι 
ςκοποί και οι δραςτθριότθτζσ τουσ βοθκιοφνται και προάγονται από τουσ ςκοποφσ του 
Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Θεςςαλονίκθσ.  
ΕΝΣΑΞΗ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
Για να γίνει κάποιο φυςικό πρόςωπο υνδρομητικό Μζλοσ ςτον Οργανιςμό Τουριςμοφ 
Θεςςαλονίκθσ, πρζπει να υποβάλλει ζγγραφθ αίτθςθ ςτο Δ.Σ. με τθν οποία να αιτείται 
τθν εγγραφι του ςτο «Mθτρϊο Συνδρομθτικϊν Mελϊν», να δθλϊνει ότι επικυμεί να 
προςφζρει θκικι, οικονομικι, επιςτθμονικι ι και κάκε άλλθ βοικεια ςτθν εταιρεία για 
τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα και κα τθρεί όλεσ τισ 
διατάξεισ του Kαταςτατικοφ και του «Eςωτερικοφ Kανονιςμοφ Λειτουργίασ».  
1. Για τθν εγγραφι νομικών προςϊπων ωσ υνδρομητικά Μζλη ςτον ΟΤΘ απαιτείται:  
1.1. Γραπτι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ι τθσ Γενικισ Συνζλευςισ του για τθν εγγραφι ςτον ΟΤΘ, ςτθν οποία 
ορίηεται εκπρόςωποσ του Νομικοφ Προςϊπου και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλεσ 
τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ και του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ.  
1.2. Αντίγραφο Kαταςτατικοφ επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι ςκοποί και οι δραςτθριότθτζσ του δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του 
Kαταςτατικοφ του ΟΤΘ.  
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2. H αίτθςθ εγγραφισ ωσ ςυνδρομθτικό μζλοσ εξετάηεται άμεςα ςτθν πρϊτθ μετά τθν 
υποβολι τθσ ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. Εφόςον πλθροφνται οι τυπικζσ προχποκζςεισ τότε 
αυτι εγκρίνεται και το νζο μζλοσ εγγράφεται ςτο τθροφμενο Μθτρϊο Μελϊν και 
επικυρϊνεται από τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ.  
3. H απόφαςθ του Δ.Σ. επικυρϊνει τθν προςωρινι αποδοχι του ςυνδρομθτικοφ μζλουσ 
των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που ζχουν υποβάλλει γραπτι αίτθςθ, εν ςυνεχεία 
δε γνωςτοποιείται και εγγράφωσ ςτον αιτοφντα ι τθν αιτοφςα.  
4. Tα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν ξεκινοφν με τθν ζγκριςθ τθσ εγγραφισ 

τουσ από το Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΧΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΡΟΜΗΣΕ  
• • Σα υνδρομητικά μζλη δεν αςκοφν διοίκθςθ, αλλά μπορεί να τουσ 
απονεμθκεί τιμθτικό αξίωμα, αντίςτοιχο με τα αξιϊματα των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.  
 
• • Τα Συνδρομθτικά μζλθ δφνανται να ςυμμετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ με 
δικαίωμα ςυμβουλευτικισ και όχι αποφαςιςτικισ ψιφου.  
 
Οι ςυνδρομθτζσ εξαςφαλίηουν τισ εξισ παροχζσ:  
Αναλυτικά ςτοιχεία κάκε ςυνδρομθτι κα καταχωρθκοφν ςτθν επίςθμθ βάςθ 
δεδομζνων του Οργανιςμοφ, μζςω τθσ οποίασ κα διανζμονται πλθροφορίεσ ςε 
ενδιαφερόμενουσ τουρίςτεσ, tour operators, τουριςτικοφσ πράκτορεσ κοκ. από όλον τον 
κόςμο.  
 
Στισ εκκζςεισ, ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχει ο Οργανιςμόσ με δικό του περίπτερο, κα 
υπάρχει θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ του πλθροφοριακοφ υλικοφ του ςυνδρομθτι και 
όπου αυτό είναι εφικτό παρουςίασ ενόσ εκπροςϊπου για κάκε ςυνδρομθτι 
προκειμζνου να παράςχει πλθροφορίεσ ςτουσ επιςκζπτεσ του περιπτζρου.  
 
O ςυνδρομθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ςτείλει εταιρικά και άλλα νζα του, 
προκειμζνου αυτά να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ιςτοςελίδα, ςε ενθμερωτικά δελτία, ςτα 
social media, ςε δελτία τφπου κοκ.  
 
Κάκε ςυνδρομθτισ μπορεί να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα φιλοξενίασ 
δθμοςιογράφων και δυνθτικϊν πελατϊν (tour operator, οργανωτζσ ςυνεδρίων κοκ.) 
από το εξωτερικό.  
 
Οι ςυνδρομθτζσ μποροφν να λαμβάνουν μζροσ και ςε κάκε άλλθ δραςτθριότθτα 
του Οργανιςμοφ που ςκοπεφει να προςελκφςει ομαδικά ι μεμονωμζνα ταξίδια, ταξίδια 
κινιτρων, εκκζςεισ κοκ. ςτθ Θεςςαλονίκθ.  
 
Οι ςυνδρομθτζσ κα προςκαλοφνται για να κατακζςουν τισ προτάςεισ τουσ ςχετικά 
με τθν αποτελεςματικότερθ προβολι των ιδίων αλλά και γενικότερα του τουριςμοφ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ.  
 
Όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν περιγραφι του ςυνδρομθτι κα 
ετοιμαςτοφν από τον ίδιο και κα προςκομιςτοφν ςτον Οργανιςμό χωρίσ δικι του 
οικονομικι επιβάρυνςθ. Αυτά τα ςτοιχεία, όπωσ λ.χ. ελλθνικά και αγγλικά κείμενα, 
φωτογραφίεσ, μακζτεσ και άλλεσ πλθροφορίεσ, κα πρζπει να ζχουν ετοιμαςτεί με βάςθ 
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τισ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ, να είναι ζτοιμα για χριςθ και να μθν παραβιάηουν 
δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι άλλα δικαιϊματα τρίτων.  

 
Ο Οργανιςμόσ διατθρεί το δικαίωμα να υποδείξει αλλαγζσ ςτο υλικό που του 
προςκόμιςε ο ςυνδρομθτισ, εάν αυτό δεν πλθροί κατά τθν εκτίμθςι του τισ ποιοτικζσ 
προδιαγραφζσ εκάςτοτε ζντυπου ι θλεκτρονικοφ μζςου και εν τζλει να το απορρίψει 
εάν ςυνεχίηει να μθν πλθροί τισ εν λόγω προδιαγραφζσ.  
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
1. Tα υνδρομητικά μζλη παφουν να είναι μζλθ όταν:  
 
1.1 Kαθυςτεροφν τη ςυνδρομή τουσ πζραν του ζτουσ χωρίσ αιτία.  
1.2 Για τα φυςικά πρόςωπα όταν το ίδιο το πρόςωπο και για τα νομικά πρόςωπα όταν ο 
εκπρόςωποσ τουσ ι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ αναλαμβάνει 
δραςτθριότθτεσ που πλιττουν ι υπονομεφουν το κφροσ και τουσ ςκοποφσ του 
Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Θεςςαλονίκθσ.  
1.3 Για τα φυςικά πρόςωπα όταν το ίδιο το πρόςωπο και για τα νομικά πρόςωπα όταν ο 
εκπρόςωποσ τουσ ι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ καταδικαςκοφν 
αμετάκλθτα από αρμόδια δικαςτικι αρχι για πράξεισ διαπραττόμενεσ εκ δόλου, 
τουλάχιςτον ςε βακμό πλθμμελιματοσ.  
1.4. Ειδικά για τα Νομικά Πρόςωπα όταν διαλυκοφν με δικαςτικι απόφαςθ ι λιξει θ 
διάρκεια λειτουργίασ τουσ, κακϊσ επίςθσ και όταν τροποποιοφν το Καταςτατικό τουσ 
κατά τρόπο που αντίκεινται ςτουσ ςκοποφσ του ΟΤΘ.  
2. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ ι διαγραφισ το ςυνδρομθτικό μζλοσ δεν δικαιοφται 

επιςτροφισ τθσ ειςφοράσ. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά.  

    Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο 

ζπλδξνκεηηθώλ κειώλ ζηνλ Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο,  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ζηνλ Οξγαληζκό 

Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο, κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ ηίζεληαη από ηνλ αλσηέξσ νξγαληζκό γηα ηελ έληαμε ησλ 

ζπλδξνκεηηθώλ κειώλ ζηνλ Οξγαληζκό.  

Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 

ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ.  

Οξίδεη σο εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ηελ Γ.. θ. Σζνπξαιάθε 

Κπξηαθή, Πξόεδξν ηεο Δπιτποπή Τοςπιστικήρ Ανάπτςξηρ τος 

Γήμος Βόλβηρ. 
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Δγθξίλεη ζπλδξνκή 1.500,00 € θαη έηνο, ηνπ Γήκνπ Βόιβεο 

πξνο  ηνλ Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ Θεζζαινλίθεο.  

ηελ απόθαζε απηή, ε Γ.. θ. Πνιπδσίδνπ Βαζηιηθή ςήθεζε 

κε επηθύιαμε.    

 
Ζ απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό 75/2020 

Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

 

                ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 
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