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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

      
                      ΘΕΜΑ 11o

«Έγκριση  συμμετοχής  της
Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας ως τακτικό μέλος και
ορισμός  εκπροσώπου  στην
αστική  μη κερδοσκοπική εταιρεία
με  την  επωνυμία  “Οι  πόλεις  του
Μέγα Αλεξάνδρου”»

Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/24-4-2019
Αριθμ. Απόφασης     74/2019

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  24 Απριλίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 12:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ.   253987/323/18-4-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  18  Απριλίου  2019,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
10.ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
11.ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
14.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
15.ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ  προσήλθε  πριν
την ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
16.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18.ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
19.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20.ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22.ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24.ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

1. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
10.ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
11.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
12.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14.ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
15.ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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25. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
26.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
27.ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
28.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
29.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
30.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
31.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν την
ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
33.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34.ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35.ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν την
ψήφιση  του  4ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  και
αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 6ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης 
36.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
37.ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
38.ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
39.MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
40.ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ προσήλθε πριν την
ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
41.ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42.ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43.ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44.ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
46.ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
47.ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
48.ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49.ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50.ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51.ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52.ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53.ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε πριν την ψήφιση του
16ου θέματος ημερήσιας διάταξης 
54.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
55.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

   
Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου, οι  Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς κ.
Ανδρέας  Βεργίδης,  Πιερίας  κα  Σοφία  Μαυρίδου,  Σερρών  κ.  Ιωάννης  Μωϋσιάδης  και
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1, 3, 5, 4, 6, 7, 1 Ε.Η.Δ., 2 Ε.Η.Δ., 11,
12, 22, 23, 24, 16, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 και 28.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση συμμετοχής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τακτικό μέλος και ορισμός εκπροσώπου στην
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Οι πόλεις του Μέγα Αλεξάνδρου”»
και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.
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πρωτ.  οικ.  221962/474/05-04-2019  εισήγηση  του  Τμήματος  Τουριστικής  Προβολής  &
Προώθησης Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1,  11 και 12 του καταστατικού (2/27-07-2018) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την
Επωνυμία «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».
2. Τα άρθρα 741 έως 784 του ΑΚ, του άρθρου 101 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 219,220,221 του ΚΑΚ
(Ν.3463/06)
3. Τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» οι οποίοι περιγράφονται ως εξής:

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (εφεξής Δίκτυο) με την επωνυμία  «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,
ξεκίνησε την λειτουργία της το 2018, η οποία διέπεται από τους όρους του καταστατικού (2/27-07-2018), τα άρθρα
741 έως 784 του ΑΚ, του άρθρου 101 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 219,220,221 του ΚΑΚ (Ν.3463/06).

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει ως σκοπούς:
1. Την  προώθηση,  προβολή,  ανάπτυξη  και  ανάδειξη  του  τουρισμού  και  του  πολιτισμού  υπό  ευρεία  έννοια
περιοχών της μεσογειακής λεκάνης, τόσο στο εσωτερικό της Χώρας όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο, διά του αντίστοιχου marketing. 
2. Τη διαμόρφωση της συνολικής τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Πόλεων – περιοχών – φορέων
που θα συμμετάσχουν καθώς και το συνολικό σχεδιασμό, την εκπόνηση και εφαρμογή της στρατηγικής για την
τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξή τους. 
3. Τη συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονης τουριστικής και πολιτιστικής υποδομής των συμμετεχόντων Πόλεων. 
4. Την ανάδειξη των τουριστικών και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων της κάθε συμμετέχουσας περιοχής, ως
σημαντικού τουριστικού, εμπορικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου. 
5. Τη  διαρκή  βελτίωση  της  εικόνας  και  της  φήμης  της  κάθε  συμμετέχουσας  περιοχής  στην  εγχώρια,  την
ευρωπαϊκή και εν γένει την παγκόσμια αγορά. 
6. Το  σχεδιασμό και  εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης  γενικού και  ειδικού –  θεματικού τουρισμού  με  τη
διαμόρφωση ειδικών «πακέτων» που θα καλύπτουν τον τουρισμό της κάθε συμμετέχουσας περιοχής, τα Συνέδρια,
τον  θρησκευτικό  τουρισμό,  τον εναλλακτικό  τουρισμό,  τον αρχαιολογικό  τουρισμό,  τον αθλητικό  τουρισμό,  τον
πολιτιστικό τουρισμό, το μεταλλευτικό τουρισμό, τον οικολογικό και αγρο-τουρισμό κ.α. για την προσέλκυση των
γενικών και  ειδικών ομάδων  τουριστών.  Τη  συμμετοχή σε  επιδοτούμενα ή  μη  προγράμματα  της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και σε μεσογειακά προγράμματα ή προγράμματα άλλων κρατικών φορέων. 
7. Την προώθηση της κάθε συμμετέχουσας περιοχής ως Κέντρου Διεθνών Συνεδρίων και Εκθέσεων. 
8. Τη συμμετοχή σε γενικές και ειδικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
9. Την έκδοση πλήρους ενημερωτικού υλικού που θα προωθεί τουριστικά και πολιτιστικά την κάθε συμμετέχουσα
περιοχή μέσα από χάρτες, οδηγούς πόλεων, θεματικά έντυπα για μνημεία, καταστήματα, εστιατόρια, αξιοθέατα,
κλπ, καθώς και το σχεδιασμό, την οργάνωση και διάθεση τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
10. Την εκπόνηση προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής και υποστήριξης της κάθε συμμετέχουσας περιοχής
στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και γενικότερα το εξωτερικό. 
11. Τη  σύνταξη  μελετών,  σχεδίων  και  προτάσεων  τόσο  προς  τα  αρμόδια  Υπουργεία  όσο  και  προς  άλλους
συναρμόδιους φορείς για την τουριστική, πολιτιστική, αθλητική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε συμμετέχουσας
περιοχής καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων στις συμμετέχουσες Πόλεις. 
12. Τη  σχεδίαση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  ανάπτυξης  και  διαμόρφωσης  συνολικής  τουριστικής  και
πολιτιστικής συνείδησης στην κάθε συμμετέχουσα περιοχή και σε όλο τον πληθυσμό της συμμετέχουσας Πόλης. 
13. Τη συνεργασία με ομόλογους οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, της Ε.Ε και εν γένει του εξωτερικού, με
κοινές ενέργειες και δραστηριότητες για την επίτευξη των κοινών σκοπών. 
14. Την ανάπτυξη δράσεων και τη λήψη πρωτοβουλιών για την πληρέστερη πραγμάτωση των δραστηριοτήτων
των συμμετεχουσών περιοχών/φορέων, αλλά και των μελών τους ξεχωριστά καθώς και κάθε συναφούς με την
ενίσχυση του τουρισμού ενεργοποίησης στην περιοχή. 
15. Την  εκπόνηση  μελετών και  σχεδίων  για  την  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  κάθε  συμμετέχουσας  περιοχής,  τη
συμβολή  στην  ανάπτυξη  του  μουσειακού  τουρισμού,  την  ενίσχυση  και  προβολή  πολιτιστικών  δρώμενων,  την
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Ελλάδα, Ε.Ε. και εν γένει εξωτερικό, κατά τη διάρκεια διεθνών εκθέσεων
πάσης φύσεως και γενικά. 
16. Την έγκαιρη ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών για θέματα που αφορούν και προάγουν τη λειτουργία των
επί μέρους και εν γένει επιχειρήσεων. 
17. Τη  δημιουργία  και  διαχείριση  μικρών  έργων  υποδομής  εναλλακτικών,  πρωτότυπων  και  πρωτοποριακών
τουριστικών υπηρεσιών. 
18. Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες φορέων όπως, Ξενοδοχειακών Οργανώσεων, τις Περιφερειακές Επιτροπές
Τουριστικής  Προβολής  και  εν  γένει  τουριστικούς  και  πολιτιστικούς  φορείς  της  εκάστοτε  Νομαρχιακής  ή
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, στην Ε.Ε., στη μεσογειακή λεκάνη και αλλού. 
19. Τη  διοργάνωση  εκδηλώσεων  κάθε  τύπου  εντός  του  πλαισίου  των  σκοπών  των  συμμετεχόντων  και  για
προώθησή τους, εντός και εκτός της χώρας. 

Τα μέσα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι:
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α)  Η αξιοποίηση των πάσης φύσεως πόρων όπως οι  συνδρομές,  εισφορές δωρεές,  επιχορηγήσεις,  κ.α.  από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την ΕΕ κλπ.
β) Η αγορά, μίσθωση κλπ χώρων ή υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των γραφείων της συνιστώμενης
εταιρίας.
γ)  Η  πρόσληψη  και  απασχόληση  από  την  εταιρεία  ως  εργοδότη  του απαραίτητου  εργατικού  και  στελεχιακού
δυναμικού, καθώς και η σύσταση συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες.
δ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιουσδήποτε φορείς, οργανισμούς κλπ δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κριθεί
απαραίτητο για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
ε)  Η  έκδοση  και  κυκλοφορία  ενημερωτικού  φυλλαδίου/εφημερίδας  ή  η  δημιουργία  ιστοσελίδας  (site)  με
αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την εταιρεία, τους σκοπούς και τις δράσεις της. 
στ) Κάθε άλλη νομική ή υλική πράξη που κρίνεται αναγκαία από τα αρμόδια όργανα για την επίτευξη των σκοπών
εν γένει και των κατά περίπτωση στόχων της εταιρείας.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, (Δήμος Πολυγύ-
ρου, Δήμος Σιθωνίας, Δήμος Αμφίπολης, Προαθωνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονί-
κης) τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, δυνάμενα να είναι και τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας. Η
θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την εν γένει λειτουργία της εταιρείας, προσλαμ-
βάνει το προσωπικό της και αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας συμμετέχουν εκτός από τους εταίρους και τα Μέλη της, τα οποία ανήκουν σε
μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: α) Τακτικά Μέλη, β) Αρωγά Μέλη και γ) Επίτιμα Μέλη. Τα μέλη όλων των
κατηγοριών δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, ούτε συμμετέχουν στη Συνέλευση των Εταί-
ρων. Επίσης, εγκρίνονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των μελών του. Με την ίδια πλειοψηφία το Δ.Σ. καθορίζει
το ύψος της ετήσιας συνδρομής για κάθε κατηγορία Μελών.

Για τη συμμετοχή ενός νέου μέλους απαιτείται,  απόφαση του Ανώτατου Οργάνου Διοίκησης (Περιφερειακό
Συμβούλιο). Συγκεκριμένα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για: 

Α)  Έγκριση  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  τακτικό  μέλος  στην  αστική  μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία  «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

Β) τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με
την  επωνυμία   «ΟΙ  ΠΟΛΕΙΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».  Προτείνεται  ο  εκπρόσωπος  της  ΠΚΜ  να  είναι  ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ασπασίδης.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τακτικό μέλος θα
συμβάλλει στην προώθηση της δικτύωσής της και στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του τουρισμού και του
πολιτισμού.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:
Α) για την  έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Τακτικό Μέλος  στην Αστική μη

Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».  
Β) τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με

την επωνυμία «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Δ. Ανδρέου.
     
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

A. Εγκρίνει  την  συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Τακτικό Μέλος
στην  Αστική  μη  Κερδοσκοπική  Εταιρία  με  την  επωνυμία  «ΟΙ  ΠΟΛΕΙΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

  

B.  Ορίζει  ως  εκπρόσωπο  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  Αστική  μη
Κερδοσκοπική  Εταιρία  με  την  επωνυμία  «ΟΙ  ΠΟΛΕΙΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  τον
περιφερειακό σύμβουλο κ. Γ. Ασπασίδη.

Παρών  ψήφισαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Β.  Γάκης,  Κ.  Γιαννόπουλος,  Π.
Καζαντζίδης και Ε. Σαρηγιαννίδης.
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Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Α.
Χειμώνας, Φ. Γραικός, Ν. Σιώης, Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε. Σαραντίδου και Ε. Γεωργάκη -
Κόλλια.

Λευκό  ψήφισαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Δ.  Μούρνος,  Χ.  Μπουφίδου  και  Χ.
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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