
     Ο κ.  �ρόεδρος εισάγοντας το 2Ο 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, , εισήγηση για την Ονειρού�ολη, τουριστικός �ροορισµός  και 
καλεί αυτά να α�οφασίσουν σχετικά. 
      Η ανωτέρω  εισήγηση , έχει ό�ως �αρακάτω: 

«Η ∆ράµα τα τελευταία χρόνια τείνει να ταυτιστεί στη συνείδησή µας µε το �ιο 
υ�έροχο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Μια �ρωτεύουσα των Χριστουγέννων, µια 
Ονειρού�ολη, �ου κλείνει στη ζεστή αγκαλιά της όλη την κατάνυξη των άγιων ηµερών, µε 
εκδηλώσεις �ου α�ευθύνονται σε µικρούς και µεγάλους, για να νιώσουν όλοι ξανά �αιδιά 
µε καλοσύνη και αγά�η στην καρδιά. Η Ονειρού�ολη του ∆ήµου ∆ράµας είναι �λέον κατά 
κοινή οµολογία, η µεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή - δράση �ου �ραγµατο�οιείται 
στην χώρα µας. Πολύ γρήγορα γνώρισε την καθολική α�οδοχή της το�ικής κοινωνίας 
αλλά και των χιλιάδων ε�ισκε�τών της.  

Το όφελος α�ό την �ραγµατο�οίηση της διοργάνωσης είναι �ολύ�λευρο, καθώς, 
�έρα α�ό την άµεση �ροσφορά στους συµ�ολίτες µας κατά την �ερίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων, θα �ροβληθεί ιδιαίτερα η ∆ράµα ως τουριστικός �ροορισµός, θα 
ε�ισκεφθούν το ∆ήµο µας �ολλοί ε�ισκέ�τες και θα συµβάλουν σηµαντικά στην 
οικονοµική ανά�τυξη της ∆ράµας, κάτι �ου ε�ανειληµµένα µέχρι σήµερα δια�ιστώνεται. 

Με βάση τα �αρα�άνω καλείτε η Ε�ιτρο�ή να καταθέσει τις �ροτάσεις της στην 
Οργανωτική Ε�ιτρο�ή της Ονειρού�ολης ώστε αυτό το τουριστικό �ροϊόν να �ροωθηθεί µε 
τον καλύτερο δυνατό τρό�ο. Να γίνει δηλαδή µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή �ου θα 

ξεφύγει α�ό τα όρια της ∆ράµας και θα ε�εκταθεί �εραιτέρω.»  
     Στη συνέχεια �ήραν τον λόγο τα µέλη της ε�ιτρο�ής µετά α�ό συζήτηση και ανταλλαγή 
α�όψεων ε�ί του θέµατος. 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

       Την σύνταξη και υ�οβολή �ροτάσεων των µελών της Ε�ιτρο�ής τουριστικής �ροβολής 
& ανά�τυξης στην οργανωτική ε�ιτρο�ή της Ονειρού�ολης για την καλύτερη διεξαγωγή 
της διοργάνωσης της  και την αξιο�οίηση του τουρισµού.   

 

 

 

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


