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ΘΕΜΑ:

Α όφαση σχετικά µε την υ ογραφή
ρογραµµατικής σύµβασης µε την
Ανα τυξιακή ∆ράµας Α.Ε. και άλλους
εµ λεκόµενους φορείς στον τοµέα της
τουριστικής ανά τυξης.

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 22 Μαρτίου 2013, ηµέρα
Παρασκευή 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. $ρωτ. 18324/19-3-2013 γρα$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 6 µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ζαχαριάδης
Πα$αεµµανουήλ
Μελισσινός
Καγκασίδου
Καλλίας
Σαββαϊδης

Παύλος
Γρηγόριος
Στυλιανός
Μαρία
Άγγελος
Μιχαήλ

1) Κάργας Γεώργιος
2) ∆ισλία Ανδρονίκη

Με την $αρουσία και του Λαλέ Ευστράτιου, υ$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 εισηγούµενος το $ρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης $αρουσιάζει
στα µέλη της Ε$ιτρο$ής Τουριστικής Προβολής & Ανά$τυξης του ∆ήµου ∆ράµας, η
ο$οία συγκροτήθηκε µε την υ$΄ αριθµ. 113/2013 Α$όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου την
εισήγηση του η ο$οία έχει ως ακολούθως:
«Με την 6/2012 α όφαση της ε ιτρο ής τουριστικής ροβολής και ανά τυξης του ∆ήµου
∆ράµας έτους 2013 συντάχθηκε το ετήσιο ρόγραµµα τουριστικής ροβολής και ανά τυξης του
∆ήµου ∆ράµας, το ο οίο εγκρίθηκε µε την 627/2012 Α όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου ∆ράµας.
Στο ανωτέρω ρόγραµµα εριλαµβάνεται µια σειρά ενεργειών σχετικών µε την τουριστική
ροβολή και ανά τυξη του ∆ήµου µας µε συνολικό ροϋ ολογισµό για το έτος 97,500 €. Στις
ενέργειες αυτές συµ εριλαµβάνονται διαφηµιστικές καµ άνιες, δηµιουργία - εµ λουτισµός
τουριστικής ιστοσελίδας, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, συµµετοχή στην ροβολή και
διαφήµιση των δράσεων αθλητικού τουρισµού, δηµιουργία promotional video τουριστικού
ενδιαφέροντος, δηµιουργία διαφόρων εντύ ων τουριστικής ροβολής, αφισών, διαφηµιστικών
δώρων κτλ.. Για την υλο οίηση των ανωτέρω ενεργειών συµ εριλαµβάνεται στον ροϋ ολογισµό
οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου ∆ράµας ο κωδικός 10.6431.01 «Έξοδα ενηµέρωσης και
ροβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου».
Ό ως ροκύ τει α ό τα αρα άνω, ο ∆ήµος ∆ράµας έχει ρογραµµατίσει την υλο οίηση
µιας ευρείας δέσµης δράσεων σχετικά µε την τουριστική ανά τυξη. Α ό την µέχρι τώρα εµ ειρία
µας ροκύ τει, ωστόσο, ότι η α οσ ασµατική ροώθηση του τουριστικού ροϊόντος και η α ουσία
οργανικής διασύνδεσης µεταξύ των εµ λεκόµενων φορέων α οτελεί έναν α ό τoυς
σηµαντικότερους ανασταλτικούς αράγοντες στην τουριστική ανά τυξη της εριοχής µας. Η
ολυφωνία, η οικιλότητα και η διάχυση της ευθύνης της τουριστικής ανά τυξης σε ολλούς
φορείς δηµιουργεί συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των ε ιµέρους ροορισµών, α ο ροσανατολίζει
τον δυνητικό ε ισκέ τη και α οµακρύνει το το ικό σύστηµα α ό το ζητούµενο στόχο ου δεν είναι
άλλος α ό την ολιστική αντιµετώ ιση της τουριστικής ανά τυξης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ότι
ένα σηµαντικό βήµα για την ε ίλυση του ανωτέρω ροβλήµατος και την ε ίτευξη καλύτερων
α οτελεσµάτων µε τους διαθέσιµους όρους α οτελεί η δικτύωση και συνεργασία του συνόλου, κατά
το δυνατό, των εµ λεκόµενων φορέων.
Ως µέσο για τη δικτύωση, την ανάληψη κοινής δράσης αλλά και τη χρηµατοδότηση του
όλου εγχειρήµατος µ ορεί να χρησιµο οιηθεί το εργαλείο της Προγραµµατικής Σύµβασης µε
άλλους εµ λεκόµενους φορείς.
Λαµβάνοντας υ όψη τα ανωτέρω και µε στόχο την α οτελεσµατικότερη ροώθηση της
τουριστικής ανά τυξης στην εριοχή µας ροτείνεται η υ ογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και της Ανα τυξιακής ∆ράµας ΑΕ και η εξουσιοδότηση του Προέδρου
της Ε ιτρο ής για την ραγµατο οίηση των α αραίτητων ενεργειών.».
Ύστερα α$ό συζήτηση και ανταλλαγή α$όψεων ε$ί του θέµατος, η Ε$ιτρο$ή
Τουριστικής Προβολής & Ανά$τυξης
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την καταρχήν α$οδοχή της $ρότασης της Ανα$τυξιακής ∆ράµας Α.Ε. για την υ$ογραφή
Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ε$ιτρο$ής για την
$ραγµατο$οίηση των α$αραίτητων ενεργειών.
Την ενέργεια $ου $ρέ$ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο.

