
 



 H Ι∆ΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Με την απλοϊκή σκέψη ότι η κτηνοτροφική ζωή δεν µπορεί σήµερα να περιορίζεται µόνον στο άρµεγµα πρωί και βράδυ και βοσκή όλη την 

ηµέρα, χωρίς καµία δυνατότητα των ανθρώπων της, για  επικοινωνία και ενηµέρωση µε  τα τεκταινόµενα αλλά και χωρίς την απόκτηση της 
αναγκαίας γνώσης  για ένα καλύτερο αύριο. 

Έτσι λοιπόν, µετά από σχετική έρευνα και δηµόσιες διαβουλεύσεις ένας συνδυασµός από ανθρώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης, από 
Αγροκτηνοτρόφους, από Εθελοντές και επαγγελµατίες  διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και από επιστηµονικές οµάδες  που δραστηριοποιούνται  στην  
περιοχή του Μενοικίου  ( Ν. ∆ράµας)  αλλά και την ευρύτερης περιοχή της Α.Μ.Θ.  διεπίστωσαν: 

 
1. Ότι σήµερα η κτηνοτροφία αποτελεί µία από τις περισσότερο δυναµικά αναπτυσσόµενες µορφές της Ελληνικής οικονοµίας.  
 
2.  Ότι η δυναµική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θα συνεχίσει τα επόµενα χρόνια να  αποτελεί  µοναδική οικονοµική διέξοδο των 

αποκλεισµένων µειονεκτικών και περιφερειακών κοινωνιών. 
 

3. Ότι ένα νέο υποστηρικτικό περιβάλλον προς την κτηνοτροφία ανοίγεται τα επόµενα χρόνια µε την  εφαρµογή του 4ου ΚΠΣ. 
 

4. Ότι το ελλειµµατικό   ισοζύγιο σε ορισµένα κτηνοτροφικά προϊόντα που καταναλώνει η χώρα µας και αναγκάζεται να τα εισάγει,  
αποτελεί ισχυρό παράγοντα βιωσιµότητας και κίνητρο για ενασχόληση των κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε την 
κτηνοτροφία.  

 
Συµπέρασµα: 
Η ανάληψη παράλληλων υποστηρικτικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση των παραπάνω διαπιστώσεων  κρίνεται αναγκαία και µάλιστα 

όταν οι πρωτοβουλίες αυτές αναπτύσσονται επί τόπου στις περιοχές όπου δρουν και βιώνουν οι κτηνοτρόφοι µας τότε  επιφέρουν τα µέγιστα δυνατά 
θετικά αποτελέσµατα.   Στα πλαίσια αυτών των σκέψεων και µε την συµπαράσταση των  αρχών και της τοπικής κοινωνίας αποφασίσθηκε ένα 
πλαίσιο λειτουργίας  της 1ης Κτηνοτροφικής Εκθεσης Μενοικίου µε θεµατικές ενότητες που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 
κτηνοτροφικού κόσµου της περιοχής µας. 
 

Η έκθεση µε την ονοµασία «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 2007» Θα πραγµατοποιηθεί από της 21-23 Σεπτεµβρίου 2007 στη 
Μικρόπολη ∆ράµας. 

 

 2 



Η  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 
 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 Ο ∆ήµος Προσοτσάνη βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλεως της ∆ράµας  και  γεωγραφικά   
οριοθετείτε από την εύφορη κοιλάδα του Αγγίτη ποταµού η οποία περιβάλετε προς τα δυτικά  από 
το ορεινό τόξο του Μενοικίου όρους, και προς βορρά από το συγκρότηµα  του Φαλακρού όρους. 
Περιλαµβάνει  τα εξής ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα: Επί του Μενοικίου όρους Ανθοχώρι, Καλή Βρύση, 
Καλλιθέα, Χαριτωµένη.  Μικρόπολη, Πανόραµα. Επί του,  Φαλακρού όρους Βώλακα, Πετρούσα, 
Πύργοι και επί της κοιλάδας του Αγγίτη Γραµµένη, Κοκκινόγεια, Προσοτσάνη. 
 Ο δήµος διοικείτε από   21 αµελές ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε δήµαρχο τον Γεώργιο Μακρή. 
 Ο συνολικός πληθυσµός του ∆ήµου µε την τελευταία απογραφή φτάνει στους 11.500 
κατοίκους, η δε έκταση της περιοχής ανέρχεται σε 418.956 στρέµµατα και αποτελεί το 12% της 
αντίστοιχης έκτασης του Νοµού ∆ράµας. 
 Από τον ∆ήµο Προσοτσάνης διέρχεται ο κάθετος οδικός άξονας που συνδέει τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (∆ίοδος Εξοχής) µε την Εγνατία οδό ενώ παράλληλα ο ίδιος άξονας 
συνδέει την περιοχή µε την πρωτεύουσα  του Νοµού την ∆ράµα, την  Καβάλα (λιµάνι, αεροδρόµιο), 
τις Σέρρες (µεγάλο αστικό και αγροτικό κέντρο), τη Θεσσαλονίκη (πρωτεύουσα της Βορείου 
Ελλάδος). 
  Βασική απασχόληση του πληθυσµού του ∆ήµου είναι η Αγροκτηνοτροφία και ο Τουρισµός που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια  λόγω της παρουσίας στην περιοχή του Σπηλαίου Αγγίτη, του Χιονοδροµικού κέντρου Φαλακρού και του ∆άσους της Καστανιάς 
στο Μενοίκιο στο Τ.∆. της Μικρόπολης. 

Ενδεικτικά θα πρέπει να πούµε  ότι στην περιοχή του ∆ήµου Προσοτσάνης σήµερα (2007) το παράρτηµα του δηµοσίου 
κτηνιατρείου  που εδρεύει στην περιοχή  µας αναφέρει την παρουσία 7.500 Βοοειδών 75.000 αιγοπροβάτων και 2.500 
χοιροµητέρων.  
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ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 
Ο οικισµός  είναι κτισµένος στις υπώρειες του όρους Μενοικίου σε υψόµετρο 340 µέτρων. Βρίσκεται στα 

Βορειοδυτικά του νοµού ∆ράµας και στα βορειοανατολικά του γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος της Ανατολικής Μακεδονίας. Έχει 
βόρειο προσανατολισµό και το πεδινό του τµήµα αποτελεί µέρος της δυτικής 
πλευράς της κοιλάδας του Αγγίτη ποταµού. Υπάγεται στον Νοµό ∆ράµας και 
µε την εφαρµογή του νόµου περί συνενώσεων δήµων και κοινοτήτων σήµερα 
είναι Τοπικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Προσοτσάνης. Απέχει από τη ∆ράµα 30 
χιλ. και από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα περίπου 50 χιλ. 

Η θέση, η µορφή, η ιστορία  και το ανάγλυφο του οικισµού προσδίδουν 
ιδιαίτερη γραφικότητα και αισθητική θέα ώστε σήµερα να αποτελεί τόπο 
οικοτουριστικού και θρησκευτικού προορισµού. 
Το σηµαντικότερο τµήµα από πλευράς οικολογικής αξίας του Μενοικίου 
περιλαµβάνεται στα διοικητικά όρια του Τοπικού διαµερίσµατος της 
Μικρόπολης. 

Τα έντονα δασωµένα ρέµατα, το φαράγγι, το δάσος µε τις υπεραιωνόβιες καστανιές, τα δάση οξιάς, τα χορτολίβαδα 
µε τα υποαλπικά λιβάδια και τα σπάνια αγριολούλουδα στις θέσεις του οροπεδίου της Καλλίπολης των κορυφών της Τρίγκας 
και των ορθοπλαγιών του Κούσκουρα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών και της Ε.Ε. ώστε ορισµένες περιοχές από 
αυτές να αποτελέσουν αντικείµενα έρευνας και να χαρακτηρισθούν ως ειδικά προστατευµένες περιοχές (Natura 2000).  

Ο Αγροκτηνοτροφικός τοµέας αποτελεί το κυριότερο αντικείµενο ενασχόλησης των κατοίκων του Τ.∆.  
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Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ  (Ε.Ο.Μ.) 
 

Η  Εθελοντική οµάδα Μενοικίου είναι  σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την 
Μικρόπολη ∆ράµας  ενώ τα µέλη της προέρχονται από την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. 

 Ένας από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του Σωµατείου είναι η ανάπτυξη 
δράσεων για τη  βελτίωση της κοινωνικής, πολιτισµικής  και οικονοµικής κατάστασης των εν γένει 
µειονεκτικών  περιοχών και των ειδικών  οµάδων του πληθυσµού στην περιοχή.  

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού υλοποιείται µε συµµετοχή και πραγµατοποίηση δηµόσιων 
εκδηλώσεων όπως είναι οι εκθέσεις, οι ηµερίδες,  οι διαβουλεύσεις,  οι συνεντεύξεις, οι διαλέξεις, 
καθώς και µε άλλες δράσεις  συµβατές µε τον γενικότερο χαρακτήρα και τις επιδιώξεις του σωµατείου. 

Στην Κτηνοτροφική έκθεση Μενοικίου Η Ε.Ο.Μ. συµµετέχει ως συνδιοργανωτής µαζί µε τον ∆ήµο 
Προσοτσάνης και το Τ.Σ. Μικρόπολης όπου σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη έχει αναλάβει ένα 
σηµαντικό µέρος από τις υποχρεώσεις τόσο στην φάση της εγκατάστασης όσο και κατά την λειτουργία της 
έκθεσης.   
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ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Η πρώτη πανελλήνια  «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 2007» θα φιλοξενήσει εκθέτες από τις παρακάτω 

θεµατικές ενότητες: 
 

1. Ζώντα ζώα που περιλαµβάνονται στον κύκλο της κτηνοτροφίας, δασοκοµίας κ.λ.π. 
 
2. Κτηνοτροφικός µηχανολογικός εξοπλισµός υποστήριξης του κτηνοτροφικού κλάδου εργασιών. 

 
3. Βιοµηχανίες  και δίκτυο  εµπορίας ζωοτροφών. 
 
4. Κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα. 

 
5. Οργανισµοί του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πιστοποίησης προϊόντων και 

υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στον κτηνοτροφικό κύκλο εργασιών 
 

6. Υποστηρικτικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου τοµέα και εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε αντικείµενο  την κτηνοτροφία. 
 

7. Εξειδικευµένοι στον αγροκτηνοτροφικό τοµέα εκδοτικοί οίκοι και ΜΜΕ. 
 

8. Εργαστήρια και βιοτεχνικές µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα κτηνοτροφικών στεγάστρων, υποδοµών και λοιπών 
υποστηρικτικών κατασκευών. 

 
9. Μεταποιητικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στον τοµέα της αλυσίδας των τροφίµων όπως βιοµηχανίες γάλακτος, 

αλλαντικών, τυροκοµικών, κρέατος κ.λ.π. 
    

10. Εταιρείες και καταστήµατα εισαγωγής και εµπορίας γεωπονικών προϊόντων    
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κρέατος κ.λ.π».    
(1 Θέση 300 €) 

11. 10 θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της θεµατικής 
ενότητας «Εταιρείες και καταστήµατα εισαγωγής και 
εµπορίας γεωπονικών προϊόντων».  
(1 Θέση 300 €) 

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΕΚΘΕΤΩΝ 
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2. 15 
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µηχ
κτη
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4. 10 
θεµ
εµπ
(1 Θ

5. 10
θεµ
προ

 

(1 Θ
 10
θεµ
και 
στον τοµέα της πιστοποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στον 
κτηνοτροφικό κύκλο εργασιών»  

 

(1 Θέση 300 €) 
6.
7. 5 θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της θεµατικής 
ενότητας «Υποστηρικτικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 
τοµέα και εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε αντικείµενο 
  την κτηνοτροφία».  
(1 Θέση 300 €) 

8. 10 θέσεις για συµµετοχή  εκθετών της θεµατικής 
ενότητας «εκδοτικοί οίκοι και ΜΜΕ Εξειδικευµένοι 
στον αγροκτηνοτροφικό τοµέα».  

 

(1 Θέση 300 €) 
9. 10 θέσεις για συµµετοχή  εκθετών της θεµατικής 

ενότητας «Εργαστήρια και βιοτεχνικές µονάδες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα κτηνοτροφικών 
στεγάστρων, υποδοµών και λοιπών υποστηρικτικών 
κατασκευών».  

 

(1 Θέση 300 €) 
10. 10 θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της θεµατικής 

ενότητας «Μεταποιητικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
στον τοµέα της αλυσίδας των τροφίµων όπως 
βιοµηχανίες γάλακτος, αλλαντικών, τυροκοµικών, 

 Θέσεις για στάθµευση Αιγοπροβάτων   
έση 300 €) 
θέσεις για βοοειδή και άλλα µεγάλα ζώα  
έση 500 €) 
θέσεις  για στάθµευση Κτηνοτροφικού 
ανολογικού εξοπλισµού υποστήριξης του 
νοτροφικού κλάδου εργασιών.   
έση 500 €) 
θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της 
ατικής ενότητας «Βιοµηχανίες  και δίκτυο  
ορίας ζωοτροφών».   
έση 300 €) 
θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της 
ατικής ενότητας «Κτηνιατρικά φαρµακευτικά 
ϊόντα».  
έση 300 €) 
θέσεις για  συµµετοχή  εκθετών της 
ατικής ενότητας «Οργανισµοί του δηµόσιου 
ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται 



Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ 

 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η εγκατάσταση  φιλοξενίας των εκθετών  περιλαµβάνει ένα ελαφριάς κατασκευής κιόσκι, ορθογώνιας µορφής που 

προστατεύεται από µετακινούµενη πλαστικής καλύπτρα. 
Η εσωτερικές του διατάσεις είναι 3Χ3 µ. Το ύψος της πρόσοψης είναι 2,5 µέτρα. Το πίσω µέρος έχει ύψος 2 µέτρα 

δηµιουργώντας έτσι µία κλήση 50 εκ. Η εγκατάσταση είναι κατασκευασµένη από µορφοσωλήνα τετραγωνικού σχήµατος 
3Χ2εκ. Σε κάθε ακµή της βάσης του υπάρχει µηχανισµός αγκύρωσης. Το πλαστικό κάλυµµα είναι αδιάβροχό και συγκρατείται 
µε δέστρες πάνω στον µεταλλικό σκελετό. Τα πλευρικά  κάθετα µέρη του πλαστικού έχουν τη δυνατότητα ανύψωσης για να 
παρέχουν αερισµό στην εγκατάσταση χρωµατισµός  του πλαστικού καλύµµατος  είναι τέτοιο ώστε να αποκρύπτει την σκόνη 
και να µην απορροφά τη θερµότητα του ηλίου.  11 

                                                                   

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΝ 
 

 Η φιλοξενία  των µεγάλων ζώων θα γίνει σε µόνιµη µεταλλική 
κατασκευή από µπάρα µήκους 4µ. σε σχήµα «Π» διαστάσεων 80Χ80 χιλ. 
πάχους 3 χιλ. 
 Το «Π» εκτός από τα δύο του πόδια διαθέτει και ένα µεσαίο που 
είναι κατασκευασµένο από υλικό των ιδίων χαρακτηριστικών.  
  Παράλληλα µε την οριζόντια µπάρα του «Π» και σε ύψος 60 
εκ. από το έδαφος υπάρχει ακόµη  µία µεταλλική µπάρα. 

Στο επάνω µέρος από το βασικό  «Π» υπάρχει ακόµη ένα ακόµη 
«Π» το οποίο έχει µήκος 4µ. και ύψος 1,2 µ.  
 Στην οριζόντια µπάρα αυτού του «Π» υπάρχει προσαρµοσµένο ένα 
πλαίσιο από λαµαρίνα κατά µήκος της µπάρας και ύψους όχι µεγαλύτερο 
των 30 εκ.  
Στο πλαίσιο αυτό προσαρµόζονται οι πληροφοριακές πινακίδες των 
εκθετών. 
 Στην όλη κατασκευή µας  προσδένονται 4 µεγάλα ζώα και 
υπάρχουν προσαρµοσµένα στην χαµηλή οριζόντια µπάρα των 60 εκ. δύο 
τυποποιηµένες ποτίστρες για την τροφοδοσία µε νερό των ζώων. 
 Μπροστά από την κατασκευή µας κατά µήκος της χαµηλής 
οριζόντιας µπάρας υπάρχει προσαρµοσµένη ταΐστρα από ανοξείδωτη 
µεταλλική λαµαρίνα µε στρογγυλευµένες τις επιφάνειες των άκρων. 

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

Η φιλοξενία των Αιγοπροβάτων θα γίνει σε 
µεταλλικό τελάρο ελαφρού τύπου (για λόγους 
ασφάλειας των ζώων) διαστάσεων 3Χ3 µέτρων.  

Το τελάρο είναι δεµένο  µε τρεις οριζόντιες 
αρθρώσεις περιµετρικά και επενδυµένο  γύρω –
γύρω µε µεταλλικό ανοξείδωτο πλέγµα µε άνοιγµα 
µατιού 5Χ5 εκ. 

Το τελάρο αυτό χωρίζεται σε δύο 
διαµερίσµατα µε το ίδιο υλικό και τεχνική 
κατασκευής του είναι όπως και η περίµετρός του. 

Το κάθε διαµέρισµα έχει εγκατεστηµένα 
στη βάση του από µία τυποποιηµένη ποτίστρα  και 
ταΐστρα. 

 
 
 



O ΧΩΡΟΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Στο χώρο της έκθεσης και στη  θέση Πλατάνια της Μικρόπολης  κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Κτηνοτροφικής 
Έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις. 

 13 

 
 1. Στις 21 Σεπτεµβρίου ηµέρα Παρασκευή  στις 16:00 στο χώρο  της Έκθεσης θα γίνουν τα εγκαίνια της, παρουσία 

των επισήµων και επισκεπτών. 
2. Στις 21 Σεπτεµβρίου ηµέρα Παρασκευή  στις 20:30 στη θέση πλατάνια θα γίνει επίδειξη Παραδοσιακής κουράς 

Αιγοπροβάτων και φορτοεκφόρτωσης υλοτοµικών υποζυγίων.  
 

3. Στις 22 Σεπτεµβρίου ηµέρα Σάββατο στις 11:00 στο χώρο του κέντρου Ενηµέρωσης Μενοικίου θα πραγµατοποιηθεί 
διάλεξη µε θέµα: «Σύγχρονες τάσεις στην Αιγοπροβατοτροφία» θα ακολουθήσει συζήτηση. 

4. Στις 22 Σεπτεµβρίου ηµέρα Σάββατο στις 18:00 στο χώρο του κέντρου Ενηµέρωσης Μενοικίου θα πραγµατοποιηθεί 
διάλεξη µε θέµα: «Πιστοποίηση Κτηνοτροφικών προϊόντων» θα ακολουθήσει συζήτηση. 

5. Στις 22 Σεπτεµβρίου ηµέρα Σάββατο στις 20:30 στη θέση Πλατάνια θα πραγµατοποιηθούν αγώνες παραδοσιακής 
πάλης.  

  
6. Στις 23 Σεπτεµβρίου ηµέρα Κυριακή στις 11:00 στο χώρο του κέντρου Ενηµέρωσης Μενοικίου θα πραγµατοποιηθεί 

διάλεξη µε θέµα: « Η Βοοτροφεία, σήµερα» θα ακολουθήσει συζήτηση. 
7. Στις 23 Σεπτεµβρίου ηµέρα Κυριακή στις 18:00 στη θέση Πλατάνια θα διεξαχθεί µεγάλος διαγωνισµός 

Παραδοσιακών ποιµενικών κουδουνιών. 
8.  Στις 23 Σεπτεµβρίου ηµέρα Κυριακή στις 19:30 στη θέση Πλατάνια θα πραγµατοποιηθεί επίδειξη παραδοσιακών 

µουσικών οργάνων, χορών και στολών από την περιοχή του Μενοικίου.    
 

 
 



 

ΟΝΟΜΑ

 1. Κό
 2. Κα
 3. Κο
 4. Αµ
 5. Νι 14 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - 
ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

 
      
 
 

ΟΝΟΜΑΤ  
 

1. Σµολ
2. Κώττ
3. Μανα
4. Βουγι
5. Αβρα
6. Σαγµ
7. Χατζ
8. Χατζ
9. Βουγι
 

 
ΕΠΙΤΡ  

Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

φη   
λένη   
υ ∆ηµήτριος   
νάσιος   
όγλου   
∆ηµήτριος   

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

δ   
 Πέτρος   
µήτριος   
 ∆ηµήτριος   

 
 
 
 
 
 

 

ΟΝΟΜΑΤ  
 

 1. Αβρ
 2. Κατσ
 3. Βουγ
 4. Αµπατζής ∆ηµήτριος   

Η ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
ς   

  
  

ριος   

 

 
 
 
 

ΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

ττας Νικόλαος   
τσαµακίδης ∆ηµήτριος   
υταλέλης   Ιωάννης   
πατζής ∆ηµήτριος   
κολαίδης Βασίλειος

 

   
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ

                                                                  
  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

οκτός Νικόλαος  
ας Νικόλαος  
ρίδου Έφη    
ουκλής Ηλίας  
άµ ∆αβίδ  
ατόπουλος Ηρακλής  
ηδιάκος ∆ηµήτριος  
ηγεωργίου ∆ηµήτριος
ουκλή Ελένη

ΟΠΗ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

αάµ ∆αβίδ  
αµακίδης ∆ηµήτριος  
ιουκλής Ηλίας  
Η 

                                  
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
 
 
 
 
 
 
 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΘΕΣΗΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
 
 
 

 1. Χατζηδιάκος ∆ηµήτριο
 2. Μπάνιος Αθανάσιος 
 3. Βουγιουκλής Ηλίας 
 4. Χατζηγεωργίου ∆ηµήτ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ - ∆

           

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

 1. Μαναρίδου Ε
 2. Βουγιουκλή Ε
 3. Χατζηγεωργίο
 4. Μπάνιος Αθα
 5. Φαίη Βεζυρτζ
 6. Χατζηδιάκος 

ΕΠΙΤΡΟΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

 1. Αβραάµ ∆αβί
 2. Παπαϊωάννου
 3. Αµπατζής ∆η
 4. Κατσαµακίδης

ΕΠΙΤΡΟΠ
Π



Ο∆ΗΓΟΣ Π
 
Πώς θα φτ          
 
 
Οδικές απο
Από Αθήνα
Από Θεσ/νί
Από Καβάλα
Από Σέρρες
Από ∆ράµα

Από την πόλη της ∆ράµας ακολουθείστε δυτικά την διαδροµή 
της Εθνικής οδού προς το Τελωνείο Εξοχής στα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Μετά από 15 χιλιόµετρα αφού περάσετε τον κόµβο της 
Προσοτσάνης στρίψτε αριστερά, στον κόµβο που θα συναντήσετε 
αµέσως µετά από 2 χιλιόµετρα και ακολουθείστε την πολύ καλή 
σήµανση προς Μικρόπολη. Στην είσοδο του τοπικού διαµερίσµατος 
υπάρχουν πινακίδες που θα σας οδηγήσουν στον χώρο της 
Έκθεσης.  

 
Πληροφορίε 2421. 
Πληροφορίε  Κηφισού 100, τηλ.210/5130220 
Πληροφορίε ηλ.2310/525131 
Πληροφορίε 444. 
Γενικές Πλη
• ∆ροµολόγι ίας, Aegean Airlines, ΟΣΕ, Πληροφορίες ΚΤΕΛ: 1440 
• ∆ΕΙΤΕ ΕΠ .gr,Drama.gr, prosotsani.gr, mikropoli.gr 
 
 

 

ΡΟΣΒΑΣΗΣ  

άσετε...στη Μικρόπολη        

στάσεις από µεγάλες πόλεις: 
: απόσταση 695 χλµ. 
κη: απόσταση 195 χλµ. 
: απόσταση 60 χλµ. 
: απόσταση 115 χλµ. 
: απόσταση 30 χλµ.  

ς: ΚΤΕΛ ∆ράµας, τηλ.25210/3
ς: ΚΤΕΛ ∆ράµας (Αθήνα), οδός
ς: ΚΤΕΛ ∆ράµας (Θεσ/νίκη), τ
ς: ΟΣΕ ∆ράµας, τηλ.25210/32
ροφορίες: 
α πλοίων, Ολυµπιακής Αεροπορ
ΙΣΗΣ: www.ktel.gr, www.ose
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης 

Οδηγίες προς Εκθέτες 
 
Εγκατάσταση  

1. Κατά την άφιξη του ο εκθέτης, ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στον εκθεσιακό χώρο παραλαµβάνει τον εκθετήριο χώρο 
του από τον Υπεύθυνο της οργανωτικής Επιτροπής. 

2. Το ύψος των κατασκευών εντός των περιπτέρων είναι ελεύθερο εφ' όσον το επιτρέπει η δοµή του περιπτέρου. 

3. Οι πρόσθιες όψεις  των εκθετηρίων χώρων επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες και να µην παρεµποδίζουν κυρίως για τα τµήµατα 
που συνορεύουν µε άλλους εκθέτες. 

4. Ασφαλειοκιβώτια, φρεάτια παροχής νερού, ηλεκτρικού κλπ., που υπάρχουν σε ορισµένους χώρους, δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκάλυψη τους σε περίπτωση βλάβης ή νέας σύνδεσης. 

5. Κατασκευές µπετόν, κτίσιµο, εκσκαφές τοπικές και γενικές, τρύπες κλπ., δεν επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις.  Η φθορά των 
ανωτέρω συνεπάγεται χρηµατική αποζηµίωση προς τους διοργανωτές.   Ειδική επιτροπή από τεχνικούς του ∆ήµου Προσοτσάνης  
θα κοστολογήσει της ζηµιές.   

6. Όλες οι εργασίες διακόσµησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει µια (1) ηµέρα πριν από την 
έναρξη της έκθεσης.  
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Αποχώρηση  
Με την λήξη της έκθεσης, ο εκθέτης, αφού τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις στον υπεύθυνο της οικονοµικής 

επιτροπής παραλαµβάνει απόδειξη και ειδικό δίπλωµα  συµµετοχής εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής.  Ο εκθέτης υποχρεούται 
στην αποκατάσταση των ζηµιών, που πιθανόν έχει προκαλέσει στον εκθετήριο χώρο του και στην άµεση αποµάκρυνση όλων των 
εκθεµάτων και υλικών διακόσµου. 
Τεχνικές Παροχές και Εξοπλισµός Εκθετηρίων 
  Ο κάθε εκθέτης έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει στον χώρο του επιγραφές φορητές, διαχωριστικά τραπεζάκια, καρέκλες, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προθήκες, µοκέτες,  stands, ηλεκτρικές φωτεινές επιγραφές κατόπιν συνεννόησης για το ύψος της ισχύος 
της απαιτούµενης  ηλεκτρικής παροχής.    
Ηλεκτρική Ενέργεια  
  Στους εκθεσιακούς χώρους δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από τρίτους. Ο εκθέτης µπορεί να ζητήσει 
πρόσθετο φωτισµό µε την ειδική αίτηση προς την οργανωτική επιτροπή αυτό θα γίνει δεκτό µόνον εάν δεν υπάρχει πρόβληµα επάρκειας 
ηλ. Ενέργειας. 
Ύδρευση - Αποχέτευση 
  Η οργανωτική επιτροπή , ανάλογα µε την θεµατική ενότητα εγκατάστασης του εκθετηρίου (Χώροι φιλοξενίας Ζώων)  θα παρέχει 
τροφοδοσία  
Ύδρευσης  και αποχέτευσης επίσης θα υπάρχει υπαίθριος χώρος για απόθεση ζωοτροφών και για παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.. 
Ιατρική - Κτηνιατρική Κάλυψη 
  Οι διοργανωτές παρέχουν στους εκθέτες της, καθόλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους χώρους της έκθεσης  πρώτες 
βοήθειες και κτηνιατρικές  υπηρεσίες. 
Parking 
  Κατά τις ηµέρες λειτουργίας της έκθεσης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων για τους εκθέτες και τους 
επισκέπτες.   
Άλλες Υπηρεσίες 
  Στον χώρο της έκθεσης θα λειτουργεί καφενείο και Catering και γραφείο πληροφοριών   
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ –ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  
4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ , ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΛΕΖΑΝΤΕΣ  KAI FLASH  ΣΤΑ NEW LETTERS 
6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ , ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΛΕΖΑΝΤΕΣ  KAI FLASH  ΣΤHN 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ Α.Ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ LINKS 
7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ , ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΛΕΖΑΝΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

Α
8 Α

Κ
9 Ε

Τ
10 Α
11 Α

Ε
Φ

12 Α
Ε

13 Π
14 Α

Ε

Στους χορηγούς παρέχεται 
η δυνατότητα στην ειδική 
σύµβαση που θα συνάψουν µε 
τους οργανωτές της έκθεσης να 
επιλέξουν  τον τρόπο της 
προβολής τους κατά την διάρκεια 
υλοποίησης ολόκληρου του κύκλου 
ή ορισµένων περιόδων  της 
κτηνοτροφικής έκθεσης. 

 

ΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ή ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ  
ΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 3ΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΥΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΕΙΣ 
ΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Ο∆ΗΓΟΥΣ - ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ 
Κ∆ΟΣEIΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ PROJECT  
ΑΡΑΓΩΓΗ  ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ SPOTS 
ΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
Κ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ κ.λ.π. 

Παραπλεύρως παραθέτουµε 
ενδεικτικό πίνακα µε τις 
δυνατότητες προβολής και 
συµµετοχής του χορηγού.  
 

Σε κάθε περίπτωση οι 
δαπάνες παραγωγής του υλικού 
προβολής βαραίνουν τον χορηγό. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 
 

 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ            ………………………………………………………. 

(Αναφέρεται η πλήρης επωνυµία και νοµική 
 µορφή καθώς και ο διακριτικός τίτλος αυτής) 

 
 
 
 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

Ονοµατεπώνυµο: 
Α.Φ.Μ.: 
Τηλέφωνο: 
Φαξ: 
Κινητό: 
 

 
∆ιεύθυνση: 
Oδός – Αριθµός: 
Πόλη:  
Ταχ. Κώδικάς: 
Νοµός; 
Τηλέφωνο: 
Φάξ: 
E-mail: 
(∆ίδονται τα στοιχεία της έδρας της  
επιχείρησης ή του φορέα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΕΠ
 
 
 
 
 
 
 
 

«Κτηνοτ
∆ιεύθυνση: Κοιν

Τηλ. 
Κέντρο Ενηµ

 
 
 

 

       
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Κέντρο Άµεσης Βοήθειας     166 
∆ηµαρχείο Προσοτσάνης     25220 22170          
Νοµαρχεία  ∆ράµας          25210 38000 
Νοσοκοµείο ∆ράµας          25210 23351 
Κέντρο υγείας Προσοτσάνης  25220 22222 
Πυροσβεστική                 199 
Πυροσβεστική ∆ασών         191 
Αστυνοµία Προσοτσάνης      25220 22100   
Τροχαία  ∆ράµας             25210 23333  
Ασφάλεια ∆ράµας             32430 31111 
Ταξί   ∆ράµας                 25210 32221  
Ταξί Προσοτσάνης           25220 22102 
Ταξί Μικρόπολης              25220 31229    
ΚΤΕΛ  ∆ράµας                25210 32421 
Αεροδρόµιο Χρυσούπολης     0591-53271 

ΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ροφική Έκθεση Μενοικίου» 
οτικό Κατάστηµα Μικρόπολης   Τ. Κ.  66 200 
25220 31202 Fax. 25220 31202  
έρωσης Μενοικίου τηλ/Fax.25220 31900 
E-mail: menikioke@yahoo.gr   
 (Info)  www. Prosotsani.gr  
Σιδηροδροµικός Στθ. ∆ράµας 25210 36569 
δροµείο                   25210 48320 
αρχείο Καβάλας          0510/223716 
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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  
 

 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
FAX  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
Εθνικής Αµύνης 8  
∆ράµα  
661 00  

25210-37925  
25210-37903  
25210-37969  

Πρωινό, bar, αίθουσα συναντήσεων, internet. Τα δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, 
κλιµατισµό, mini bar, θυρίδα, λουτρό.  

ΕΠΑΥΛΙΣ  

6ο χιλ. ∆ράµας-  
Νευροκοπίου  
ΒΙ.ΠΕ ∆ράµα  
661 00  

25210-81348  
25210-55672  

Εστιατόριο, πρωινό, bar, spa, parking, σάουνα, αίθουσα συναντήσεων. Τα δωµάτια 
διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, mini bar, θυρίδα, λουτρό.  

ΕΣΠΕΡΙΑ 
Βίτσι 14  
∆ράµα  
661 00  

25210-34114,5  
25210-31270,1  
25210-31689  

Πρωινό, bar. Τα δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, λουτρό.  

ΚΟΥΡΟΣ  

3ο χιλ. ∆ράµας-  
Καβάλας  
∆ράµα  
661 00  

25210-57200-3  
25210-25800  

Εστιατόριο, πρωινό, bar, πισίνα, γυµναστήριο, σάουνα, parking, αίθουσα δεξιώσεων-
συνεδριάσεων. Τα δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, mini bar, θυρίδα 
λουτρό.  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
Βοραζάνη 3  
∆ράµα  
661 00  

25210-31520,1  
25210-31762  
25210-34230  

Πρωινό, bar. Τα δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, internet, λουτρό.  

ΞΕΝΙΑ  

Εθνικής Αµύνης 
10  
∆ράµα  
661 00  

25210-33195,6  
25210-30964  

Εστιατόριο, bar, πρωινό, υπαίθρια καφετέρια, parking αίθουσα συνεδριάσεων. Τα 
δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, internet, mini bar, θυρίδα, λουτρό.  
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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  
 
 

 

ΤΑΣΚΟ 

Τέρµα 1ης 
Ιουλίου  
∆ράµα  
661 00  

25210-23885,6  
25210-24000  
25210-20194  

Εστιατόριο, bar, πρωινό, parking, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωµάτια διαθέτουν t.v, 
τηλέφωνο, κλιµατισµό, λουτρό.  

JENNIFER  
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ  
∆ΡΑΜΑΣ  
66100  

ΤΗΛ: 25210-30005  
ΦΑΞ: 25210-30007  
ΚΙΝ: 6978774660  

Εστιατόριο, πρωινό, bar, πισίνα, αίθουσα; συναντήσεων, κοίταγµα παιδιών, parking. Τα 
δωµάτια διαθέτουν t.v, τηλέφωνο, κλιµατισµό, internet, mini bar, θυρίδα, λουτρό.  

HOTEL GRAND 
CHALET  

ΓΡΑΝΙΤΗΣ  
∆ΡΑΜΑΣ  

ΤΗΛ: 2523022832 
& 2523022833  
ΦΑΞ: 2523022841  

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ CAFE - BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 70 ΑΤΟΜΩΝ, SPA, PARKING ΜΕ 22 ∆ΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΛΙΝΑ 
∆ΩΜΑΤΙΑ, 3 ΣΟΥΙΤΕΣ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΕΟΤΤΟΣ  

Καλή 
Βρύση  
∆ράµας  

662 00  

25220-51000  Ανακαινισµένο παραδοσιακό σπίτι, στους πρόποδες  του Μενοικίου.  
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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΓΝΑΝΤΙ Μικρόπολη                  25220  

Ο ΑΓΓΙΤΗΣ Αγγίτης 25220 60480 

Ο ΜΑΑΡΑΣ Αγγίτης   25220 60273

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ Αγγίτης 25220 60400 

Η ΓΩΝΙΑ Γρανίτης  25230 22306 

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ  Γρανίτης  25230 22011 

Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ Γρανίτης 25230 23767 

Ο ΠΕΤΡΟΣ Καλή Βρύση 25220 51193 

ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ Καλλιθέα 25220 51506 

ΠΕΠΕ  Προσοτσάνη  25220 23634 
 
 
 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 Μικρόπολη                  25220  

 Μικρόπολη                  25220  

 Μικρόπολη                  25220  

 Μικρόπολη                  25220  

 Μικρόπολη                  25220  

 Μικρόπολη                  25220  
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΝΤΥΠΟΥ 
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	ΤΗΛΕΦΩΝΟ �FAX
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΕΜΠΟΡΙΚΟ
	Εθνικής Αμύνης 8 �Δράμα
	661 00
	25210-37925 �25210-37903 �25210-37969
	Πρωινό, bar, αίθουσα συναντήσεων, internet. Τα δωμάτια διαθέ
	ΕΠΑΥΛΙΣ
	6ο χιλ. Δράμας- �Νευροκοπίου �ΒΙ.ΠΕ Δράμα
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	ΕΣΠΕΡΙΑ
	Βίτσι 14 �Δράμα
	661 00
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	ΚΟΥΡΟΣ
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	Βοραζάνη 3 �Δράμα
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	ΞΕΝΙΑ
	Εθνικής Αμύνης 10 �Δράμα
	661 00
	25210-33195,6 �25210-30964
	Εστιατόριο, bar, πρωινό, υπαίθρια καφετέρια, parking αίθουσα
	ΤΑΣΚΟ
	Τέρμα 1ης Ιουλίου �Δράμα
	661 00
	25210-23885,6 �25210-24000 �25210-20194
	Εστιατόριο, bar, πρωινό, parking, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δ
	JENNIFER
	ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ �ΔΡΑΜΑΣ
	66100
	ΤΗΛ: 25210-30005 �ΦΑΞ: 25210-30007 �ΚΙΝ: 6978774660
	Εστιατόριο, πρωινό, bar, πισίνα, αίθουσα; συναντήσεων, κοίτα
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	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
	ΝΕΟΤΤΟΣ
	Καλή Βρύση �Δράμας
	662 00
	25220-51000
	Ανακαινισμένο παραδοσιακό σπίτι, στους πρόποδες  του Μενοικί
	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
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	Μικρόπολη
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