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Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 13 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η Ε%ιτρο%ή Τουριστικής Προβολής & 
Ανά%τυξης του ∆ήµου ∆ράµας, υ%ό  την Προεδρία του Προέδρου της κ. Ζαχαριάδη 
Παύλου, µετά α%ό την υ%΄ αριθµ. %ρωτ. 67931/8-11-2013 γρα%τή %ρόσκλησή του, η 
ο%οία ε%ιδόθηκε σε καθένα α%ό τα µέλη της ε%ιτρο%ής µε α%οδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 
Αφού δια%ιστώθηκε νόµιµη α%αρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 8 µελών, βρέθηκαν 
%αρόντες 5 µέλη: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1 Ζαχαριάδης Παύλος 

2 Μελισσινός Στυλιανός 

3 Κάργας Γεώργιος 

4 Καγκασίδου Μαρία 

5 Καλλίας Άγγελος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Πα%αεµµανουήλ Γρηγόριος 

2 Σαββαϊδης Μιχαήλ 

3 ∆ισλία Ανδρονίκη 

 
 

 

Με την %αρουσία του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Μουρατίδη Ιωακείµ και 
του Λαλέ Ευστράτιου, υ%αλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  γραµµατέα  της ε%ιτρο%ής, ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη α%όφασης στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης    

 
 
 
 
 
 
 



            

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης %ρος συζήτηση 
και %αρουσιάζει την σχετική εισήγηση του %ου έχει ως ακολούθως: 

«Ο σχεδιασµός της τουριστικής ανά%τυξης στη βάση της %ροστασίας των %όρων, 
της µέγιστης αντα%όδοσης στην το%ική κοινωνία και την %αροχή τουριστικής εµ%ειρίας 
υψηλού ε%ι%έδου είναι µια διαδικασία η ο%οία θα %ρέ%ει να γίνεται συνεργατικά, α%ό 
όλους τους εµ%λεκόµενους φορείς στην τουριστική ανά%τυξη, %ροτιµότερα κατά τα 
αρχικά στάδια του κύκλου ζωής του τουριστικού %ροϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται η 
βιωσιµότητα του. 

Ο ζητούµενος στόχος είναι η ολιστική αντιµετώ%ιση της τουριστικής ανά%τυξης 
και η ε%ίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε δα%άνες %ροβολής – %ροώθησης και ενεργειών 
ανάδειξης του Τουριστικού Προϊόντος. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκό%ιµη η εγκαθίδρυση συνεργασίας µεταξύ όλων των 
εµ%λεκόµενων φορέων µε σκο%ό, σε %ρώτη φάση, την αναγνώριση, α%οδοχή, οργάνωση 
και ανάδειξη του τουριστικού %ροϊόντος της ΠΕ ∆ράµας. 

Ειδικότερα, %ροτείνεται η υ%ογραφή %ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας και της 
Ανα%τυξιακής Εταιρείας ∆ράµας Α.Ε., µε σκο%ό την οργάνωση και δικτύωση των 
φορέων %ου εµ%λέκονται στον τουρισµό (ε%ι%λέον των %αρα%άνω φορέων και του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδό%ης, της Ένωσης Ξενοδόχων, των Τουριστικών 
Πρακτόρων κ.α.) καθώς και την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων και κοινά 
α%οδεκτών ενεργειών στον τοµέα της ανάδειξης και %ροβολής του Τουριστικού 
%ροϊόντος της ΠΕ ∆ράµας. Ως Συντονιστής Φορέας %ροτείνεται η Ανα%τυξιακή ∆ράµας 
Α.Ε. Το κόστος της υλο%οίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (κόστος µελετών και 
συντονισµού) %ροτείνεται να καλυφθεί µε ίδιους %όρους. Στο %λαίσιο της ανωτέρω 
Προγραµµατικής Σύµβασης %ροτείνεται η εκ%όνηση: 

 
Μιας µελέτης Καταγραφής Υφιστάµενης Κατάστασης – Οργάνωσης ∆ιαχείρισης 

Τουριστικού Προϊόντος α%ό τον %ροτεινόµενο συντονιστή φορέα, δηλ. την 
Ανα%τυξιακή ∆ράµας Α.Ε. 

 
Ενός συνολικού σχεδίου αναβάθµισης της τουριστικής εµ%ειρίας µε ε%ιµέρους 

ανάθεση εκ%όνησης δύο διακριτών µελετών α%ό εξειδικευµένο φορέα, ως ακολούθως: α. 
Μελέτη Branding, Ερµηνείας και Προτύ%ων Ποιότητας, β. Μελέτη %ροβολής – 
Προώθησης – Marketing. 

 
Ε%ι%λέον, %ροτείνεται η εφαρµογή των α%οτελεσµάτων των µελετών, κατό%ιν 

διαβούλευσης και α%οδοχής, α%ό όλους τους συµβαλλόµενους. Υλο%οίηση δράσεων, 
ενεργειών και έργων στον τοµέα της ανάδειξης και %ροβολής του Τουριστικού 
Προϊόντος της ΠΕ ∆ράµας µε αξιο%οίηση ιδίων %όρων και %όρων α%ό το ΣΕΣ 2014-
2020. 

Το συνολικό κόστος υλο%οίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης ανέρχεται, µέχρι 
το 2016, στο %οσό των 92.000,00 €. 

Ο ε%ιµερισµός του συνολικού κόστους ανά εταίρο της Προγραµµατικής 
Σύµβασης είναι ο ακόλουθος: 

 
 



            

ΕΤΑΙΡΟΣ Π/Υ (€) 

Περιφέρεια ΑΜΘ 37.000,00 

∆ήµος ∆ράµας 23.000,00 

∆ήµος Παρανεστίου 8.500,00 

∆ήµος Κ. Νευροκο%ίου 8.500,00 

∆ήµος Προσοτσάνης 8.000,00 

∆ήµος ∆οξάτου 7.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  92.000,00 

 
Το ετήσιο κόστος για το ∆ήµο ∆ράµας αναλύεται ως εξής: 
 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

2014 12.000,00 

2015 6.000,00 

2016 5.000,00 

 
Κατό%ιν των ανωτέρω, %ροτείνεται η υ%ογραφή της ανωτέρω Προγραµµατικής 

Σύµβασης και η εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε%ιτρο%ής για την %ραγµατο%οίηση 
των α%αραίτητων ενεργειών.». 

Η Ε%ιτρο%ή Τουριστικής Προβολής & Ανά%τυξης του ∆ήµου ∆ράµας,  µετά α%ό 
συζήτηση και ανταλλαγή α%όψεων και αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Προέδρου 

    

α � ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  
 

την υ%ογραφή της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας και της Ανα%τυξιακής Εταιρείας 
∆ράµας Α.Ε., µε σκο%ό την οργάνωση και δικτύωση των φορέων %ου εµ%λέκονται στον 
τουρισµό καθώς και την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων και κοινά α%οδεκτών 
ενεργειών στον τοµέα της ανάδειξης και %ροβολής του Τουριστικού %ροϊόντος της ΠΕ 
∆ράµας. 

Το συνολικό κόστος υλο%οίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης ανέρχεται, µέχρι 
το 2016, στο %οσό των 92.000,00 €. 

Ο ε%ιµερισµός του συνολικού κόστους ανά εταίρο της Προγραµµατικής 
Σύµβασης είναι ο ακόλουθος: 

 

ΕΤΑΙΡΟΣ Π/Υ (€) 

Περιφέρεια ΑΜΘ 37.000,00 

∆ήµος ∆ράµας 23.000,00 

∆ήµος Παρανεστίου 8.500,00 

∆ήµος Κ. Νευροκο%ίου 8.500,00 

∆ήµος Προσοτσάνης 8.000,00 

∆ήµος ∆οξάτου 7.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  92.000,00 

 
Το ετήσιο κόστος για το ∆ήµο ∆ράµας αναλύεται ως εξής: 



            

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

2014 12.000,00 

2015 6.000,00 

2016 5.000,00 

 
Την ενέργεια %ου %ρέ%ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 
 


