
      Ο κ. �ρόεδρος εισάγοντας το 4Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης �αρουσιάζει στα 
µέλη της Ε�ιτρο�ής, τις κινήσεις, στόχους, στρατηγικής Τουριστικής Ανά�τυξης 
(Άξονες Προβολής) ∆ήµου ∆ράµας , µε σκο�ό την όσο δυνατόν καλύτερη Τουριστική 
Προβολή & Ανά�τυξη του  ∆. ∆ράµας. 
      Στη συνέχεια ο κ. �ρόεδρος και αφού �ροηγήθηκε συζήτηση µεταξύ των µελών 
της ανωτέρω ε�ιτρο�ής και αναφορά �ροτάσεων, �ρόσθεσε ότι, η υ�άρχει και η 
�ρόταση, το θέµα της Τουριστικής Προβολής & Ανά�τυξης, των κινήσεων, στόχων 
και της Στρατηγικής Τουριστικής Ανά�τυξης (Άξονες Προβολής) ∆ήµου ∆ράµας, να 
το χειριστεί η ανωτέρω ε�ιτρο�ή, αφού κατατεθούν ε�ίσηµα έγγραφα και µελέτες �ου 
�ιθανώς να συνταχθούν α�ό ειδικευµένους τεχνοκράτες, στην �ερί�τωση �ου δεν 
µ�ορέσει να αντα�οκριθεί η αρµόδια ε�ιτρο�ή.  
     Συνεχίζοντας ο κ. �ρόεδρος, αναφέρθηκε σε κινήσεις της δηµοτικής αρχής, στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης της Τουριστικής Προβολής & Ανά�τυξης του ∆ήµου ∆. 
∆ράµας , ό�ως για �αράδειγµα, η σύσταση του σχετικού γραφείου, το ο�οίο ήδη 
συγκεντρώνει αιτήσεις συµµετοχής εθελοντών για την �ραγµατο�οίηση της 
Ονειρού�ολης,  και η δηµόσια τηλεο�τική �ροβολή των τουριστικών αξιοθέατων α�ό 
τα καταρτισµένο �ροσω�ικό του Κέντρου Ενηµέρωσης Ε�ισκε�τών. 
     Μετά τα ανωτέρω και µε στόχο την ορθολογικότερη λειτουργία της ε�ιτρο�ής και 
την καλύτερη Τουριστική Προβολή & Ανά�τυξη του  ∆. ∆ράµας, �ρότεινε στην 
ε�ιτρο�ή, να α�οφασίσει για την κατάθεση ε�ίσηµων εγγράφων , την υ�οβολή 
�ροτάσεων και µελετών, και την εκ νέου συζήτηση των τρό�ων της Τουριστικής 
Προβολής & Ανά�τυξης ∆. ∆ράµας 
      Τα µέλη της Ε�ιτρο�ής,  µετά α�ό συζήτηση και ανταλλαγή α�όψεων. 
      Έλαβαν υ�όψη τους την �ρόταση του κ. Προέδρου 
      Είδε  τις  διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α'87/1.6.2010)   

 
                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α  
 

� ΓΙΑ την κατάθεση  ε�ίσηµων εγγράφων , την υ�οβολή �ροτάσεων και 
µελετών, �ου �ιθανώς να συνταχθούν α�ό ειδικευµένους τεχνοκράτες, στην 
�ερί�τωση �ου δεν µ�ορέσει να αντα�οκριθεί η αρµόδια ε�ιτρο�ή,  και την εκ νέου 
συζήτηση των τρό�ων της Τουριστικής Προβολής & Ανά�τυξης ∆. ∆ράµας 

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

 


