
            

                                                                                                                                                                       
 

A   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   3ης /6-11-2012   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός Α#όφασης: 
 

 

4/2012 
 
  

ΘΕΜΑ: 
 
  

Α�όφαση για τη συµµετοχή του 
∆ήµου ∆ράµας στην 28η ∆ιεθνή 
Έκθεση Τουρισµού (Philoxenia 
22-25 Νοεµβρίου 2012)-Προτάσεις 
καλύτερης �ροβολής. 

      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 6 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η Ε&ιτρο&ή Τουριστικής &ροβολής & 
Ανά&τυξης του ∆ήµου ∆ράµας, υ&ό  την Προεδρία του Προέδρου της Ζαχαριάδη 
Παύλου, και µετά α&ό την υ&΄ αριθµ. &ρωτ. 64764/1-11-2012 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 
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Σαββαϊδης Μιχαήλ 

 2) ∆ερµεντζής Αντώνιος 

 3) Τερζής Ανέστης 

 

 

         Με την &αρουσία και του Λαλέ Ευστράτιου, υ&αλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της ε&ιτρο&ής , ο κ. &ρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της συνεδρίασης  για 
συζήτηση  και λήψη α&όφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης    

 
 
 
 
 



            

 
 
 
 
 

Ο κ.  Πρόεδρος εισηγούµενος το 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης &αρουσιάζει στα µέλη 
της Ε&ιτρο&ής Τουριστικής Προβολής & Ανά&τυξης ∆. ∆ράµας, η ο&οία συγκροτήθηκε 
µε την υ&΄ αριθµ. 351/2011 Α∆Σ, εισήγηση του σχετικά µε τη συµµετοχή του ∆ήµου 
∆ράµας στην 28η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού (Philoxenia, 22-25 Νοεµβρίου 2012), το µε 
αριθµό εισερχόµενου εγγράφου 62133/17-10-12 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
της HELEXPO και το υ&. αριθ. Οικ.ΠΕ.ΑΜΘ.648/22-10-2012 έγγραφο του Γραφείοy 
Θεµατικού Αντι&εριφερειάρχη Πολιτισµού – Τουρισµού της Περιφέρεας Α.Μ.Θ. και 
καλεί αυτά να α&οφασίσουν σχετικά. 
 Η εισήγηση έχει ό&ως &αρακάτω: 

«Η 28η ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού (PHILOXENIA), θα &ραγµατο&οιηθεί κατά το 
χρονικό διάστηµα α&ό 22 - 25 Νοεµβρίου 2012 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 
HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.  

Η συγκεκριµένη έκθεση α&οτελεί το σηµαντικότερο ίσως µέσο για την &ροβολή 
&ολιτιστικών διαδροµών και γεγονότων, ανάδειξη του φυσικού, δοµηµένου και 
ανθρω&ογενούς &εριβάλλοντος, µε στόχο την ανά&τυξη του &ολιτιστικού τουρισµού.  

Τα οφέλη α&ό τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας στην 28η ∆ιεθνής Έκθεση 
Τουρισµού είναι:  

• Η διεθνής της &ροβολή &αρέχει µια µοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη των 
τουριστικών &ροορισµών του ∆ήµου ∆ράµας και ευρύτερα του Νοµού. 

• Η άµεση ε&ικοινωνία µε ένα ευρύτατο φάσµα φορέων και ε&ιχειρήσεων  

• Η &ροο&τική της ανταλλαγής α&όψεων και δηµιουργίας συνεργασιών µε φορείς 
&ου δραστηριο&οιούνται στο χώρο του τουρισµού 

Για το λόγο αυτό &ροτείνεται η συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας στην εν λόγω έκθεση 
και &αρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής α&όφασης α&ό τα µέλη της ε&ιτρο&ής.». 

 Ακολούθως, ο  κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι: 
“H PHILOXENIA, εδώ και &ολλά χρόνια, συγκεντρώνει ένα ευρύ κοινό και 

εµ&ορικούς ε&ισκέ&τες. Ειδικότερα, φέτος η &ροσ&άθεια &ροσέλκυσης ξένων tour 
operators έχει α&οδώσει καρ&ούς και ενδεικτικά στη PHILOXENIA 2012 θα βρεθούν 
εµ&ορικοί ε&ισκέ&τες α&ό τέσσερεις η&είρους (Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Ρωσία, Ιορδανία, 
Κίνα, Νιγηρία, ΗΠΑ. Μ. Βρετανία κα.). 

 Η φετινή διοργάνωση της 28ης ∆ιεθνούς Έκθεσης έχει ως κεντρικό θεµατικό 
&υρήνα τις νέες τουριστικές αγορές της Βαλκανικής και των κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώ&ης, ενώ φιλοδοξεί να ενισχύσει το ρόλο της ως το &ιο σηµαντικό 
τουριστικό και &ολιτιστικό φόρουµ της ευρύτερης γεωγραφικής &εριοχής. 

 Στην έκθεση θα συµµετέχουν αντι&ροσω&ευτικές τουριστικές ε&ιχειρήσεις α&’ όλες 
τις &εριοχές της χώρας και διάφοροι φορείς του ∆ηµοσίου, οι ο&οίοι δραστηριο&οιούνται 
στο χώρο του τουρισµού ενώ υ&άρχει η δυνατότητα να έρθουν σε ε&αφή µε τους ξένους 
εµ&ορικούς ε&ισκέ&τες. 

Στο ε&ί&εδο των &αράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το Συνέδριο Πολιτιστικού και 
Θρησκευτικού Τουρισµού. Μέσα α&ό τις θεµατικές ενότητες του συνεδρίου θα 



            

αναδειχθούν διάφορες &εριοχές της Ελλάδας ως &ροορισµοί θρησκευτικού - &ολιτιστικού 
τουρισµού.“. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. θα συµµετέχει, ό&ως 
κάθε χρόνο, στην έκθεση. Ειδικότερα φέτος, η Περιφέρεια α&οφάσισε την ενοικίαση 
µεγαλύτερου &ερι&τέρου (64 τ.µ.) για την &ληρέστερη &ροβολή των ∆ήµων της. Η 
συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας θεωρείται α&αραίτητη για την &ροβολή και ανάδειξη των 
τουριστικών &ροορισµών και το&ικών &ροϊόντων της &εριοχής µας.  

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος &ροτείνει τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας στην έκθεση 
PHILOXENIA 2012. Λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών συνθηκών &ου ε&ικρατούν στη 
χώρα µας, κρίνει σκό&ιµη τη µη αυτόνοµη ενοικίαση &ερί&τερου αλλά τη στελέχωση του 
&ερι&τέρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. µε µέλη της Ε&ιτρο&ής. 

 Τα µέλη της Ε&ιτρο&ής Τουριστικής Προβολής & Ανά&τυξης αφού άκουσαν τον κ. 
Πρόεδρο και ύστερα α&ό συζήτηση και ανταλλαγή α&όψεων ε&ί του θέµατος. 
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Tην εισήγηση &ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας  

στην 28η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού (Philoxenia, 22-25 Νοεµβρίου 2012) και τη 
µετακίνηση των κ. Ζαχαριάδη Παύλου, Πρόεδρου της Ε&ιτρο&ής, κ. Καλλία Άγγελου και 
κα. Καγκασίδου Μαρίας, µελών της ε&ιτρο&ής για τη στελέχωση του &ερι&τέρου της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 

 
 
Την ενέργεια &ου &ρέ&ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο κ. Πρόεδρο. 
 
 

 
 

 


