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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 %ρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης %ρος συζήτηση και 
%αρουσιάζει την σχετική εισήγηση του η ο%οία έχει ως ακολούθως: 

«Η 29η ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού (PHILOXENIA), θα %ραγµατο%οιηθεί κατά το 
χρονικό διάστηµα α%ό 21 - 24 Νοεµβρίου 2013 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 
HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.  

Η συγκεκριµένη έκθεση α%οτελεί την κορυφαία συνάντηση ε%αγγελµατιών του 
τουρισµού της Ελλάδος και του Εξωτερικού %ου υλο%οιείται στη Βόρειο Ελλάδα και τα 
οφέλη α%ό την %ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας είναι %ολλα%λά. 

Θεωρείται σκό%ιµο να συµµετέχει ο ∆ήµος ∆ράµας για να %ροβάλλει το 
σηµαντικό τουριστικό %ροϊόν %ου διαθέτει, αλλά και λόγω του χρονικού διαστήµατος 
%ου διεξάγεται η έκθεση να %ροβάλλει τη µεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη διοργάνωση 
«Ονειρού%ολη ∆ράµας», ό%ου φέτος %ροτίθεται να %ραγµατο%οιήσει τις %αρακάτω 
δραστηριότητες στην PHILOXENIA: 

Μασκώτ της Ονειρού%ολης στον χώρο του %ερι%τέρου της Περιφέρειας 
Face painting στους ε%ισκέ%τες του %ερι%τέρου  
Γράµµα στον Αι Βασίλη 
∆ιανοµή Φυλλαδίου Ονειρού%ολης 
Φιλαρµονική του ∆ήµου ∆ράµας  
Χορευτικό µε τα ξωτικά της Ονειρού%ολης  
Παρουσία µε την φουσκωτή µ%άλα και τον σκίουρο µέσα στην µ%άλα για 

φωτογράφιση µε φωτογραφικά µέσα των ε%ισκε%τών. 
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.». 

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  
 

τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ράµας στην 29η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού (Philoxenia 
21-24 Νοεµβρίου 2013) και τη µετάβαση των: 1) Παύλος Ζαχαριάδης, Αντιδήµαρχος, 
Προέδρου της Ε%ιτρο%ής Τουριστικής Προβολής και Ανά%τυξης  του ∆ήµου ∆ράµας, 2) 
Πα%αεµµανουήλ Γρηγόριος, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) Κάργας Γεώργιος, 5)Τερζής 
Ανέστης, 6) Άγγελος Καλλίας και 7) Καγκασίδου Μαρία µελών της ίδιας ε%ιτρο%ής, 
καθώς και του Πα%αδό%ουλου Γρηγόριου, Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη  
Θεσσαλονίκη  στα %λαίσια της εν λόγω έκθεσης, %ροκειµένου να υ%οστηρίξουν την 
%ροβολή και ανάδειξη των τουριστικών %ροορισµών του ∆ήµου µας. 

Τα ανωτέρω µέλη της Ε%ιτρο%ής Τουριστικής Προβολής και Ανά%τυξης και του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου θα µετακινηθούν α%ό 23 έως 24/11/2013 %λην της κ. 
Καγκασίδου η ο%οία θα µετακινηθεί α%ό 21 έως 24/11/2013.  

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


