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Αριθµός Α#όφασης: 
 

 

5/2012 ΘΕΜΑ: 
 
  

Α�όφαση �ερί συµµετοχής ή µη στη 
∆ηµιουργία Το�ικού Τουριστικού 
∆ικτύου σύµφωνα µε την �ρόταση της 
ΚΕ∆Ε. 

      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 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Ζαχαριάδης  

2) Καγκασίδου 

3) Καλλίας 

4) Κάργας 

5) Πα�αεµµανουήλ  

 

Παύλος 

Μαρία 

Άγγελος 

Γεωργιος 

Γρηγόριος  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3o 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, το µε αριθµό 2480/2-10-2012 έγγραφο 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος και το συνηµµένο σε αυτή ενηµερωτικό κείµενο 
του Προέδρου της Ε&ιτρο&ής Ανα&τυξιακών Προγραµµάτων και Τουρισµού της ΚΕ∆Ε 
κ. Φώτη Προβατά. 
 Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι: «Με έγγραφο της η Κ.Ε.∆.Ε.  µας ενηµερώνει σχετικά 
µε την &ρότασή της &ου αφορά την &ροώθηση της το&ικής τουριστικής ανά&τυξης µε 
&ρωτοβουλία της Το&ικής Αυτοδιοίκησης και µας καλεί να α&οφασίσουµε σχετικά µε τη 
∆ηµιουργία ή µη Το&ικού Τουριστικού ∆ικτύου στο ∆ήµο ∆ράµας. Στόχος τη εν λόγω 
&ρωτοβουλίας είναι η διαµόρφωση σε κάθε τουριστικό ∆ήµο ενός συµβουλευτικού 
οργάνου, &ου θα &αρακολουθεί την &ορεία του Τουρισµού, µέσω των υφιστάµενων 
&οιοτικών και &οσοτικών δεδοµένων και λοι&ών στοιχείων, σχετικών µε την το&ική 
τουριστική &ροσφορά και την εισερχόµενη και εσωτερική τουριστική ζήτηση, θα 
εισηγείται &ρωτοβουλίες και µέτρα, αλλά και θα υ&οστηρίζει έµ&ρακτα την ικανο&οίηση 
των συγκεκριµένων αναγκών του &ροορισµού. Ε&ειδή θεωρώ ότι ο στόχος της ανωτέρω 
&ρωτοβουλίας καλύ&τεται ε&αρκώς α&ό τη λειτουργία της Ε&ιτρο&ής Τουριστικής 
Προβολής & Ανά&τυξης και δεδοµένου ότι η &ρόταση αυτή αφορά κυρίως τους ∆ήµους 
στους ο&οίους δεν έχει συσταθεί αντίστοιχη ε&ιτρο&ή &ροτείνω τη µη δηµιουργία στο 
∆ήµο µας Το&ικού Τουριστικού ∆ικτύου».   
 Ύστερα α&ό συζήτηση και ανταλλαγή α&όψεων ε&ί του θέµατος, η Ε&ιτρο&ή 
Τουριστικής Προβολής & Ανά&τυξης 

 
 
 

Α � ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  
 
 
 
Τη µη δηµιουργία Το&ικού Τουριστικού ∆ικτύου στο ∆ήµο ∆ράµας. 
 
 
Την ενέργεια &ου &ρέ&ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο κ. Πρόεδρο. 
 
 

 
 

 
 


