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Έγκριση ετησίου �ρογράµµατος 
τουριστικής �ροβολής ∆ήµου 
∆ράµας έτους 2013. 

      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 09.30, 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. 74085/19-12-2012 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) Σαββαϊδης  

 

Παύλος 

Μαρία 

Άγγελος 

Γεωργιος 

Μιχαήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ∆ερµεντζής Αντώνιος 

 2) Πα+αεµµανουήλ Γρηγόριος 

 3) Τερζής Ανέστης 

 

 

         Με την %αρουσία και του Λαλέ Ευστράτιου, υ%αλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέα  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 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης %αρουσιάζει στα 
µέλη της Ε%ιτρο%ής Τουριστικής Προβολής & Ανά%τυξης του ∆ήµου ∆ράµας, η ο%οία 
συγκροτήθηκε µε την υ%΄ αριθµ. 351/2011 Α∆Σ, εισήγησή του σχετικά µε την κατάρτιση 
του ετήσιου %ρογράµµατος τουριστικής %ροβολής του ∆ήµου ∆ράµας για το 2013. 
 Η εισήγηση έχει ό%ως %αρακάτω: 

«Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 14840/25-10-2012 του Υ%ουργείου Τουρισµού µε θέµα 
«Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας %αροχής σύµφωνης γνώµης, %ου 
ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) %ερί τουριστικής %ροβολής των 
φορέων του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η διαδικασία για την %αροχή 
σύµφωνης γνώµης του Υ%ουργείου Τουρισµού, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 30 του 
3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄), %ροκειµένου να υλο%οιηθούν %ρογράµµατα %ου αφορούν την 
τουριστική %ροβολή του ∆ήµου µας, %εριλαµβάνει και την κατάρτιση του ετήσιου 
%ρογράµµατος τουριστικής %ροβολής του ∆ήµου ∆ράµας για το 2013. 

Συγκεκριµένα, η διάταξη έχει ως εξής: ∆ιαφηµιστικά %ρογράµµατα και γενικά 
ενέργειες, %ου αφορούν την τουριστική %ροβολή και διαφήµιση της χώρας ή %εριοχών 
αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυ%α ή εκδόσεις τους ως και µε 
ο%οιονδή%οτε άλλον τρό%ο και τα ο%οία καταρτίζονται ή υλο%οιούνται α%ό 
ο%οιονδή%οτε φορέα του ∆ηµοσίου, της Το%ικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό%ως κάθε φορά αυτός %ροσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν 
εκτελούνται µε χρηµατοδότηση α%ό %όρους εθνικούς ή ευρω%αϊκούς ή ίδιους %όρους του 
φορέα υλο%οίησής τους, %ρέ%ει να τελούν σε %λήρη εναρµόνιση %ρος το γενικό 
σχεδιασµό και την εξυ%ηρέτηση των στόχων του %ρογράµµατος τουριστικής %ροβολής 
της χώρας ή των %εριοχών αυτής, %ου καταρτίζει το Υ%ουργείο Τουριστικής Ανά%τυξης 
σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. Για την υλο%οίηση των 
%αρα%άνω %ρογραµµάτων και ενεργειών α%αιτείται η %ροηγούµενη σύµφωνη γνώµη 
του Υ%ουργείου Τουριστικής Ανά%τυξης (νυν Υ%.Τ). 

Κατό%ιν των %αρα%άνω σας ε%ισυνά%τουµε το ετήσιο %ρόγραµµα τουριστικής 
%ροβολής του ∆ήµου ∆ράµας για το 2013 και ζητάµε την έγκρισή σας για α%οστολή %ρος 
έγκριση στο Υ%ουργείο Τουρισµού.». 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος %αρουσίασε στα µέλη της ε%ιτρο%ής το ετήσιο 
%ρόγραµµα τουριστικής %ροβολής του ∆ήµου ∆ράµας για το 2013 το ο%οίο έχει ως 
ακολούθως: 

  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

1. ∆ιαφηµιστικές καµ"άνιες: 
 
1.1. ∆ιαφήµιση στην τηλεόραση: 

• Με τηλεο%τικά µηνύµατα (όλων των δράσεων, ανάλογα µε το event, News letter). 

• Με τηλεο%τικές %αραγωγές (α%ό ε%ώνυµους, ηθο%οιούς, τραγουδιστές κ.α.). 
1.2. ∆ιαφήµιση στο ραδιόφωνο. 
1.3. ∆ιαφήµιση στο διαδίκτυο (όλων των δράσεων, ανάλογα µε το event, News 

letter) (θα διαφηµίζουµε την σελίδα στο internet µε banner).  
1.4. Καταχωρήσεις σε έντυ%α µε στοχευµένο κοινό (µε ενδιαφέρον για ταξίδια 

υ%αίθρου, οινοτουρισµό, γαστρονοµικό, εναλλακτικό, αθλητικό τουρισµό κλ%).    



            

1.5. Το%οθέτηση banners σε σταθµούς και κοµβικά σηµεία κίνησης ανθρώ%ων 
(αεροδρόµια, σταθµοί ΚΤΕΛ, σταθµοί ΟΣΕ). 

1.6. ∆ηµοσίευση άρθρων και αφιερωµάτων µε θέµα «η ∆ράµα ως τουριστικός 
�ροορισµός». 

1.7. Εκδήλωση %ροβολής της ∆ράµας σε άλλες %όλεις της χώρας και σε γραφεία 
του ΕΟΤ στην Ευρώ%η µε την µορφή %ερι%τέρου σε κεντρικά σηµεία (ενέργεια ό%ου θα 
υ%άρχει συµµετοχή α%ό ε%ιµελητήριο, συνεταιρισµούς, συλλόγους, ξενοδόχους, ∆ήµους 
και άλλους φορείς). 

 
Κόστος: 26.000,00 €. 

 
2. Ιστοχώρος: 
 
∆ηµιουργία-εµ%λουτισµός τουριστικής ιστοσελίδας, µε %ροτάσεις διακο%ών, 

δυνατότητα κρατήσεων ξενοδοχείων, έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων για το%ικές 
εκδηλώσεις-είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και σηµεία %ρόσβασης κοινού, 
οργανωµένες ξεναγήσεις, %αρουσίαση εκδηλώσεων αθλητικών και λοι%ών δράσεων µε 
διαδραστική %εριήγηση χώρων. 

 
Κόστος: 9.000,00 €. 

 
3. Εκθέσεις: 
 

Συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού 2013 µε στόχο την %ροώθηση του τουριστικού 
%ροϊόντος (∆άσος Ελατιάς, Ιστορικό κέντρο, Πάρκο Αγίας Βαρβάρας, Οινοτουρισµός 
κλ%). 

  
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
 

4. Συµµετοχή στην "ροβολή και διαφήµιση των δράσεων αθλητικού τουρισµού:  
 

Αιωρο%τερισµού, ορεινής %οδηλασίας (διοργάνωση mountain bike στις 
βουνο%λαγιές της Ελατιάς.).   

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 
5. DVD-CD-USB stick: (ελληνικά-αγγλικά-γερµανικά)  
 

∆ηµιουργία promotional video τουριστικού ενδιαφέροντος για την %εριοχή της 
∆ράµας σε τέσσερις ε%οχές (σύντοµο και %εριεκτικό ό%ου θα αναφέρει της µορφές 
τουρισµού, καθώς και τα σηµεία δράσεις): 

α) οινικός τουρισµός-δρόµοι κρασιού (%αρουσίαση οινο%οιιών και %αραγωγής 
του κρασιού), 

β) αθλητικός τουρισµός-αιωρο%τερισµός-mountain bike-διαδροµές, 
γ) λοι%ά 



            

 
Κόστος: 5.000,00 € 

 
6. Έντυ"α: (ελληνικά-αγγλικά ) (θα είναι όµοιο µε το cd)  
 
6.1. ∆ηµιουργία εντύ%ου τουριστικής %ροβολής ∆ράµας (δηµιουργικό, συλλογή 

%ληροφοριών, βιβλιογραφίας, ε%εξεργασία, φωτογράφηση, χαρτογράφηση, τεκµηρίωση, 
σχεδιαστική α%όδοση). 

Θα %εριλαµβάνει τις µορφές τουρισµού %ου διαθέτει η %εριοχή και θα 
%αρουσιάζει τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της %εριοχής, δηλ. τι; %ου; %ως;)  

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 
6.2. ∆ηµιουργία εντύ%ου θρησκευτικής-%ολιτιστικής %ροβολής ∆ράµας 

(δηµιουργικό, συλλογή %ληροφοριών, βιβλιογραφίας, ε%εξεργασία, φωτογράφηση, 
χαρτογράφηση, τεκµηρίωση, σχεδιαστική α%όδοση). 

Θα %εριλαµβάνει τις µορφές τουρισµού %ου διαθέτει η %εριοχή και θα 
%αρουσιάζει τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της %εριοχής, δηλ. τι; %ου; %ως;) 

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 

6.3. ∆ηµιουργία εντύ%ου µε θέµα τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην 
%εριοχή της ∆ράµας κ.α., καθώς και %ροτάσεις διακο%ών 3-4-5-6 ηµερών στην ∆ράµα 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
6.4. Παραγωγή χάρτη-τουριστική οδηγού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

ό%ου θα υ%άρχουν όλα τα σηµεία τουριστικού, %ολιτιστικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος µε τις διαδροµές %ου ακολουθούν, σηµεία διηµέρευσης και εστίασης. 

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
7. Παραγωγή τσάντας-φακέλου σε 5.000 τεµάχια. 

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
8. Παραγωγή αφισών, διαφηµιστικών δώρων και φωτογραφικών banner 

"ροβολής τουριστικών "όλων. 
Κόστος: 7.500,00 €. 

 
 
  

Συνολικό Κόστος Ενεργειών: 97.500,00 €. 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 



            

 
1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
 
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ξεκίνησε το 1978 ως %ρωτοβουλία 

της Κινηµατογραφικής Λέσχης της ∆ράµας. Η αντα%όκριση τόσο των 
κινηµατογραφιστών όσο και του κοινού ήταν µεγάλη α%ό τα %ρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του. Έ%ειτα α%ό µερικά χρόνια, το Φεστιβάλ υιοθετήθηκε α%ό τον ∆ήµο της 
∆ράµας και στα µέσα της δεκαετίας του 80’ α%ό την Πολιτεία. Η %ορεία του θεσµού 
έδειξε την ε%ιτακτική ανάγκη της ύ%αρξης ενός χώρου %αρουσίασης και %ροβολής της 
ταινίας µικρού µήκους ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η %είρα του 
%αρελθόντος βοήθησε στην βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Τα 
τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ ∆ράµας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του 
κινηµατογραφικού κόσµου όσο και στη συνείδηση του κοινού, ως ο χώρος ανάδειξης των 
κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους, ως ο χώρος %αρουσίασης όλων αυτών %ου 
θα α%οτελέσουν ή θα συµ%ληρώσουν στο µέλλον ένα βασικό κοµµάτι του %ολιτισµού 
µας. 

Τόσο η ∆ηµοτική Αρχή όσο και η Πολιτεία στάθηκαν αρωγοί και βοήθησαν µε 
κάθε τρό%ο την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Η άριστη %ροβολή 
των ταινιών %ου συµµετέχουν αλλά και οι νέες αίθουσες %ου ετοιµάζονται θα 
συµ%ληρώσουν την τεχνική υ%οδοµή. Το Φεστιβάλ ∆ράµας είναι ένας ζωντανός 
οργανισµός %ου εξελίσσετε και ανανεώνεται. Έτσι, εκτός α%ό το Εθνικό Φεστιβάλ τα 
τελευταία χρόνια διεξάγεται και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ, ό%ου διαγωνίζονται 
%αρουσιάζονται στα %αράλληλα αφιερώµατα ταινίες κινηµατογραφιστών α%’ όλο τον 
κόσµο. Ήδη α%ό τον %ρώτο χρόνο, ο αριθµός των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Τµήµα 
είναι εντυ%ωσιακός. Ενδεικτικό της σηµασίας %ου α%οδίδουν στο Φεστιβάλ ∆ράµας οι 
νέοι κινηµατογραφιστές είναι %ως %ολλοί α%’ αυτούς θεωρούν %ως η συµµετοχή και 
βράβευσή τους στο Φεστιβάλ θα α%οτελέσει ένα εφαλτήριο, τόσο για την αναγνώριση του 
έργου τους όσο και για την %εραιτέρω καλλιτεχνική %ορεία τους. Παράλληλα, το 
χρηµατικό ύψος των βραβείων καθιστά ακόµα %ιο ελκυστική την συµµετοχή τους. Εκτός 
α%’ αυτά, η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της όµορφης ∆ράµας, %ου αγκάλιασαν το 
θεσµό α%ό την %ρώτη στιγµή, το φιλικό %εριβάλλον και η ε%αφή ανάµεσα σε καλλιτέχνες 
α%ό διάφορα µέρη του κόσµου, συντελούν στη δηµιουργία µιας ξεχωριστής 
ατµόσφαιρας, ό%ου το σηµαντικό δεν είναι τόσο η βράβευση, όσο η συµµετοχή και η 
ε%αφή µε οµοτέχνους. Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στην %ροβολή των 
ταινιών αλλά και στην δηµιουργία φιλικής ατµόσφαιρας. Θεωρεί %ως οι καλλιτέχνες δεν 
είναι α%οκοµµένοι α%ό τον κόσµο αλλά ζουν, ανα%νέουν και %ρέ%ει να διασκεδάσουν. 
Αυτό δεν είναι άλλωστε και ο κινηµατογράφος; Α%ό τον Αύγουστο του 1996, το 
Υ%ουργείο Πολιτισµού, αναγνωρίζοντας την σηµασία και το κύρος του Φεστιβάλ της 
∆ράµας, το ενέταξε στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων.  

Το Φεστιβάλ έρχεται σε ε%αφή µε άλλα αντίστοιχα ∆ιεθνή Φεστιβάλ, καλεί 
ανθρώ%ους του διεθνούς κινηµατογράφου, οι ο%οίοι µεταδίδουν την γνώση και την 
%είρα τους στους νέους κινηµατογραφιστές, διοργανώνει αφιερώµατα σε διεθνείς 
κινηµατογραφίες, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για καλλιτεχνική ενηµέρωση αλλά και στην 
αναγκαία κρίση και σύγκριση. Έτσι, σήµερα %λέον το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
της ∆ράµας, τόσο το ∆ιεθνές όσο και το Ελληνικό, έχει εξελιχθεί σε έναν %ολιτιστικό 
οργανισµό, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εµβέλειας. 



            

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗ 50.000,00 

ΗΧΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ 60.000,00 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ 170.000,00 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 50.000,00 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 30.000,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 40.000,00 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 100.000,00 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΜΕ 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 

 

2. ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 

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. Η µεγάλη ε%ιτυχία της 
εκδήλωσης είναι α%οτέλεσµα συνεργασίας εκατοντάδων εθελοντών και όλων των φορέων 
και συλλόγων της %εριοχής, οι ο%οίοι µε την οικονοµική στήριξη, την καθοδήγηση και 
τον συντονισµό του ∆ήµου διαµορφώνουν κάθε χρόνο %αραµυθένια και 
χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα και χαρίζουν στους συµ%ολίτες µας και τους ε%ισκέ%τες 
του ∆ήµου µέρες γεµάτες δράσεις, χαρά και χαµόγελα.  

Η Ονειρού%ολη κάθε χρόνο λειτουργεί για ένα µήνα, α%ό αρχές ∆εκεµβρίου έως τις 
αρχές Ιανουαρίου και το %ρόγραµµα %εριλαµβάνει δεκάδες εκδηλώσεις και happening, 
α%ό την %ρώτη ως την τελευταία µέρα, %ρωί και α%όγευµα. Φιλοξενούνται δράσεις και 
εκ%λήξεις τόσο για τους µικρούς όσο και για τους µεγάλους ε%ισκέ%τες της στα %ολλά 
ξύλινα σ%ίτια του %αραµυθένιου χωριού.  

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 70.000 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 23.000 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 77.000 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 10.000 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 6.000 

ΗΧΗΤΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 60.000 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 5.000 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΛΠ 22.000 

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ 20.000 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ 8.000 



            

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.000 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΕΡΑΜΥ∆ΙΑ, ΞΥΛΕΙΑ, 
ΤΖΑΜΙΑ 17.700 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12.000 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΣ) 20.000 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12.300 

ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΙ∆ΕΡΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ 14.500 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ 406.500 

 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Η α%ελευθέρωση της ∆ράµας ανήκει ιστορικά στο %λαίσιο των %ολεµικών 
ε%ιχειρήσεων %ου έλαβαν χώρα στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων (1912-13). Α%ό 
τότε µέχρι και σήµερα η %όλη γιορτάζει την α%ελευθέρωσή της α%ό την κατοχή Τούρκων 
και Βουλγάρων τιµά τον αγώνα των κατοίκων της %εριοχής µας, %ου χάρισαν µε την ζωή 
τους την ελευθερία στις ε%όµενες γενιές. Την εξαιρετικής σηµασίας %ροσφορά τους 
φέρνουµε κάθε χρόνο µε εκδηλώσεις µνήµης στο νου µας, ώστε να α%οτελέσει φωτεινό 
%αράδειγµα ανδρείας, θάρρους και γενναιότητας για όλους εµάς τους νεότερους. 

Φέτος συµ%ληρώνονται 100 χρόνια α%ό την α%ελευθέρωσή της ∆ράµας και οι 
εορταστικές εκδηλώσεις %ρέ%ει να είναι λαµ%ρότερες α%ό %οτέ και η διάρκεια τους θα 
είναι %ερί%ου 6 µήνες. 

Το %ρόγραµµα των φετινών ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ  %εριλαµβάνει %λήθος εκδηλώσεων µε 
κυρίαρχο στοιχείο την ανάδειξη της ιστορίας µας.  Εκδηλώσεις %ου %εριλαµβάνουν 
συνέδριο,  εκθέσεις φωτογραφίας, µουσικές  συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, 
µουσικοχορευτικές %αραστάσεις, αθλητικούς αγώνες , ενηµερωτικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις κλ%   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 25.000 

Εκτύ%ωση και διανοµή %ρογραµµάτων   14.000 

Γνωστο%οίηση εκδηλώσεων   12.000 

Αναµνηστικά και κύ%ελλα     3.000 

Μετακινήσεις   15.000 

Φιλοξενία   15.000 

Μ%λουζάκια κα%έλα κλ% 5.000 

Χρώµατα για γκράφιτι    6.000 

Ξύλα ταµ%λό γκράφιτι 2.000 

Πληρωµή µουσικών σχηµάτων 20.000 

Μ%άλες για τους αθλητικούς αγώνες   2.000 

Μεταφορά ξύλινων οικίσκων 2.000 

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις   2.000 

Φύλαξη χώρου   2.000 



            

Πρακτικά συνεδρίου 25.000 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000 
 
 
 

Συνολικό Κόστος Εκδηλώσεων: 1.156.500,00 €. 
 
Ύστερα α%ό συζήτηση και ανταλλαγή α%όψεων και αφού έλαβε υ%όψη το 

%ροτεινόµενο ετήσιο %ρόγραµµα τουριστικής %ροβολής του ∆ήµου ∆ράµας για το 2013 
και τις διατάξεις του άρθρου 30 του 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) 

       

Εισηγείται οµόφωνα �ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 

     την έγκριση και α"οστολή του ετήσιου %ρογράµµατος  Τουριστικής Προβολής 
∆ήµου ∆ράµας έτους 2013 ό%ως αυτό ακολουθεί %αρακάτω,  καθώς και τον 
%ρογραµµατισµό τριών µεγάλων %ολιτιστικών εκδηλώσεων οι ο%οίες εµ%εριέχουν 
στοιχεία Τουριστικής Προβολής, %ρος το Υ%ουργείο Τουρισµού για την αξιολόγηση και 
τη σύµφωνη γνώµη του, αν αυτή α%αιτείται. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

1. ∆ιαφηµιστικές καµ"άνιες: 
 

1.1. ∆ιαφήµιση στην τηλεόραση: 

• Με τηλεο%τικά µηνύµατα (όλων των δράσεων, ανάλογα µε το event, News letter). 

• Με τηλεο%τικές %αραγωγές (α%ό ε%ώνυµους, ηθο%οιούς, τραγουδιστές κ.α.). 
1.2. ∆ιαφήµιση στο ραδιόφωνο. 
1.3. ∆ιαφήµιση στο διαδίκτυο (όλων των δράσεων, ανάλογα µε το event, News 

letter) (θα διαφηµίζουµε την σελίδα στο internet µε banner).  
1.4. Καταχωρήσεις σε έντυ%α µε στοχευµένο κοινό (µε ενδιαφέρον για ταξίδια 

υ%αίθρου, οινοτουρισµό, γαστρονοµικό, εναλλακτικό, αθλητικό τουρισµό κλ%).    
1.5. Το%οθέτηση banners σε σταθµούς και κοµβικά σηµεία κίνησης ανθρώ%ων 

(αεροδρόµια, σταθµοί ΚΤΕΛ, σταθµοί ΟΣΕ). 
1.6. ∆ηµοσίευση άρθρων και αφιερωµάτων µε θέµα «η ∆ράµα ως τουριστικός 

�ροορισµός». 
1.7. Εκδήλωση %ροβολής της ∆ράµας σε άλλες %όλεις της χώρας και σε γραφεία 

του ΕΟΤ στην Ευρώ%η µε την µορφή %ερι%τέρου σε κεντρικά σηµεία (ενέργεια ό%ου θα 
υ%άρχει συµµετοχή α%ό ε%ιµελητήριο, συνεταιρισµούς, συλλόγους, ξενοδόχους, ∆ήµους 
και άλλους φορείς). 

 
Κόστος: 26.000,00 €. 

 
2. Ιστοχώρος: 
 

∆ηµιουργία-εµ%λουτισµός τουριστικής ιστοσελίδας, µε %ροτάσεις διακο%ών, 
δυνατότητα κρατήσεων ξενοδοχείων, έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων για το%ικές 



            

εκδηλώσεις-είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και σηµεία %ρόσβασης κοινού, 
οργανωµένες ξεναγήσεις, %αρουσίαση εκδηλώσεων αθλητικών και λοι%ών δράσεων µε 
διαδραστική %εριήγηση χώρων. 

 
Κόστος: 9.000,00 €. 

 
3. Εκθέσεις: 
 
Συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού 2013 µε στόχο την %ροώθηση του τουριστικού 

%ροϊόντος (∆άσος Ελατιάς, Ιστορικό κέντρο, Πάρκο Αγίας Βαρβάρας, Οινοτουρισµός 
κλ%). 

  
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
 

4. Συµµετοχή στην "ροβολή και διαφήµιση των δράσεων αθλητικού τουρισµού:  
 

Αιωρο%τερισµού, ορεινής %οδηλασίας (διοργάνωση mountain bike στις 
βουνο%λαγιές της Ελατιάς.).   

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 
5. DVD-CD-USB stick: (ελληνικά-αγγλικά-γερµανικά)  
 

∆ηµιουργία promotional video τουριστικού ενδιαφέροντος για την %εριοχή της 
∆ράµας σε τέσσερις ε%οχές (σύντοµο και %εριεκτικό ό%ου θα αναφέρει της µορφές 
τουρισµού, καθώς και τα σηµεία δράσεις): 

α) οινικός τουρισµός-δρόµοι κρασιού (%αρουσίαση οινο%οιιών και %αραγωγής 
του κρασιού), 

β) αθλητικός τουρισµός-αιωρο%τερισµός-mountain bike-διαδροµές, 
γ) λοι%ά 

 
Κόστος: 5.000,00 € 

 
6. Έντυ"α: (ελληνικά-αγγλικά ) (θα είναι όµοιο µε το cd)  
 

6.1. ∆ηµιουργία εντύ%ου τουριστικής %ροβολής ∆ράµας (δηµιουργικό, συλλογή 
%ληροφοριών, βιβλιογραφίας, ε%εξεργασία, φωτογράφηση, χαρτογράφηση, τεκµηρίωση, 
σχεδιαστική α%όδοση). 

Θα %εριλαµβάνει τις µορφές τουρισµού %ου διαθέτει η %εριοχή και θα 
%αρουσιάζει τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της %εριοχής, δηλ. τι; %ου; %ως;)  

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 



            

6.2. ∆ηµιουργία εντύ%ου θρησκευτικής-%ολιτιστικής %ροβολής ∆ράµας 
(δηµιουργικό, συλλογή %ληροφοριών, βιβλιογραφίας, ε%εξεργασία, φωτογράφηση, 
χαρτογράφηση, τεκµηρίωση, σχεδιαστική α%όδοση). 

Θα %εριλαµβάνει τις µορφές τουρισµού %ου διαθέτει η %εριοχή και θα 
%αρουσιάζει τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της %εριοχής, δηλ. τι; %ου; %ως;) 

 
Κόστος: 10.000,00 €. 

 
6.3. ∆ηµιουργία εντύ%ου µε θέµα τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην 

%εριοχή της ∆ράµας κ.α., καθώς και %ροτάσεις διακο%ών 3-4-5-6 ηµερών στην ∆ράµα 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 

6.4. Παραγωγή χάρτη-τουριστική οδηγού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
ό%ου θα υ%άρχουν όλα τα σηµεία τουριστικού, %ολιτιστικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος µε τις διαδροµές %ου ακολουθούν, σηµεία διηµέρευσης και εστίασης. 

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
7. Παραγωγή τσάντας-φακέλου σε 5.000 τεµάχια. 

 
Κόστος: 5.000,00 €. 

 
8. Παραγωγή αφισών, διαφηµιστικών δώρων και φωτογραφικών banner 

"ροβολής τουριστικών "όλων. 
Κόστος: 7.500,00 €. 

 
 
  

Συνολικό Κόστος Ενεργειών: 97.500,00 €. 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 

1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
 

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ξεκίνησε το 1978 ως %ρωτοβουλία 
της Κινηµατογραφικής Λέσχης της ∆ράµας. Η αντα%όκριση τόσο των 
κινηµατογραφιστών όσο και του κοινού ήταν µεγάλη α%ό τα %ρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του. Έ%ειτα α%ό µερικά χρόνια, το Φεστιβάλ υιοθετήθηκε α%ό τον ∆ήµο της 
∆ράµας και στα µέσα της δεκαετίας του 80’ α%ό την Πολιτεία. Η %ορεία του θεσµού 
έδειξε την ε%ιτακτική ανάγκη της ύ%αρξης ενός χώρου %αρουσίασης και %ροβολής της 
ταινίας µικρού µήκους ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η %είρα του 
%αρελθόντος βοήθησε στην βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Τα 
τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ ∆ράµας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του 



            

κινηµατογραφικού κόσµου όσο και στη συνείδηση του κοινού, ως ο χώρος ανάδειξης των 
κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους, ως ο χώρος %αρουσίασης όλων αυτών %ου 
θα α%οτελέσουν ή θα συµ%ληρώσουν στο µέλλον ένα βασικό κοµµάτι του %ολιτισµού 
µας. 

Τόσο η ∆ηµοτική Αρχή όσο και η Πολιτεία στάθηκαν αρωγοί και βοήθησαν µε 
κάθε τρό%ο την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Η άριστη %ροβολή 
των ταινιών %ου συµµετέχουν αλλά και οι νέες αίθουσες %ου ετοιµάζονται θα 
συµ%ληρώσουν την τεχνική υ%οδοµή. Το Φεστιβάλ ∆ράµας είναι ένας ζωντανός 
οργανισµός %ου εξελίσσετε και ανανεώνεται. Έτσι, εκτός α%ό το Εθνικό Φεστιβάλ τα 
τελευταία χρόνια διεξάγεται και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ, ό%ου διαγωνίζονται 
%αρουσιάζονται στα %αράλληλα αφιερώµατα ταινίες κινηµατογραφιστών α%’ όλο τον 
κόσµο. Ήδη α%ό τον %ρώτο χρόνο, ο αριθµός των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Τµήµα 
είναι εντυ%ωσιακός. Ενδεικτικό της σηµασίας %ου α%οδίδουν στο Φεστιβάλ ∆ράµας οι 
νέοι κινηµατογραφιστές είναι %ως %ολλοί α%’ αυτούς θεωρούν %ως η συµµετοχή και 
βράβευσή τους στο Φεστιβάλ θα α%οτελέσει ένα εφαλτήριο, τόσο για την αναγνώριση του 
έργου τους όσο και για την %εραιτέρω καλλιτεχνική %ορεία τους. Παράλληλα, το 
χρηµατικό ύψος των βραβείων καθιστά ακόµα %ιο ελκυστική την συµµετοχή τους. Εκτός 
α%’ αυτά, η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της όµορφης ∆ράµας, %ου αγκάλιασαν το 
θεσµό α%ό την %ρώτη στιγµή, το φιλικό %εριβάλλον και η ε%αφή ανάµεσα σε καλλιτέχνες 
α%ό διάφορα µέρη του κόσµου, συντελούν στη δηµιουργία µιας ξεχωριστής 
ατµόσφαιρας, ό%ου το σηµαντικό δεν είναι τόσο η βράβευση, όσο η συµµετοχή και η 
ε%αφή µε οµοτέχνους. Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στην %ροβολή των 
ταινιών αλλά και στην δηµιουργία φιλικής ατµόσφαιρας. Θεωρεί %ως οι καλλιτέχνες δεν 
είναι α%οκοµµένοι α%ό τον κόσµο αλλά ζουν, ανα%νέουν και %ρέ%ει να διασκεδάσουν. 
Αυτό δεν είναι άλλωστε και ο κινηµατογράφος; Α%ό τον Αύγουστο του 1996, το 
Υ%ουργείο Πολιτισµού, αναγνωρίζοντας την σηµασία και το κύρος του Φεστιβάλ της 
∆ράµας, το ενέταξε στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων.  

Το Φεστιβάλ έρχεται σε ε%αφή µε άλλα αντίστοιχα ∆ιεθνή Φεστιβάλ, καλεί 
ανθρώ%ους του διεθνούς κινηµατογράφου, οι ο%οίοι µεταδίδουν την γνώση και την 
%είρα τους στους νέους κινηµατογραφιστές, διοργανώνει αφιερώµατα σε διεθνείς 
κινηµατογραφίες, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για καλλιτεχνική ενηµέρωση αλλά και στην 
αναγκαία κρίση και σύγκριση. Έτσι, σήµερα %λέον το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
της ∆ράµας, τόσο το ∆ιεθνές όσο και το Ελληνικό, έχει εξελιχθεί σε έναν %ολιτιστικό 
οργανισµό, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εµβέλειας. 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗ 50.000,00 

ΗΧΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ 60.000,00 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ 170.000,00 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 50.000,00 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 30.000,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 40.000,00 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 100.000,00 



            

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΜΕ 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 

 

2. ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 

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. Η µεγάλη ε%ιτυχία της 
εκδήλωσης είναι α%οτέλεσµα συνεργασίας εκατοντάδων εθελοντών και όλων των φορέων 
και συλλόγων της %εριοχής, οι ο%οίοι µε την οικονοµική στήριξη, την καθοδήγηση και 
τον συντονισµό του ∆ήµου διαµορφώνουν κάθε χρόνο %αραµυθένια και 
χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα και χαρίζουν στους συµ%ολίτες µας και τους ε%ισκέ%τες 
του ∆ήµου µέρες γεµάτες δράσεις, χαρά και χαµόγελα.  

Η Ονειρού%ολη κάθε χρόνο λειτουργεί για ένα µήνα, α%ό αρχές ∆εκεµβρίου έως τις 
αρχές Ιανουαρίου και το %ρόγραµµα %εριλαµβάνει δεκάδες εκδηλώσεις και happening, 
α%ό την %ρώτη ως την τελευταία µέρα, %ρωί και α%όγευµα. Φιλοξενούνται δράσεις και 
εκ%λήξεις τόσο για τους µικρούς όσο και για τους µεγάλους ε%ισκέ%τες της στα %ολλά 
ξύλινα σ%ίτια του %αραµυθένιου χωριού.  

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 70.000 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 23.000 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 77.000 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 10.000 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 6.000 

ΗΧΗΤΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 60.000 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 5.000 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΛΠ 22.000 

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ 20.000 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ 8.000 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.000 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΕΡΑΜΥ∆ΙΑ, ΞΥΛΕΙΑ, 
ΤΖΑΜΙΑ 17.700 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12.000 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΣ) 20.000 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12.300 

ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΙ∆ΕΡΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ 14.500 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ 406.500 

 



            

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Η α%ελευθέρωση της ∆ράµας ανήκει ιστορικά στο %λαίσιο των %ολεµικών 
ε%ιχειρήσεων %ου έλαβαν χώρα στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων (1912-13). Α%ό 
τότε µέχρι και σήµερα η %όλη γιορτάζει την α%ελευθέρωσή της α%ό την κατοχή Τούρκων 
και Βουλγάρων τιµά τον αγώνα των κατοίκων της %εριοχής µας, %ου χάρισαν µε την ζωή 
τους την ελευθερία στις ε%όµενες γενιές. Την εξαιρετικής σηµασίας %ροσφορά τους 
φέρνουµε κάθε χρόνο µε εκδηλώσεις µνήµης στο νου µας, ώστε να α%οτελέσει φωτεινό 
%αράδειγµα ανδρείας, θάρρους και γενναιότητας για όλους εµάς τους νεότερους. 

Φέτος συµ%ληρώνονται 100 χρόνια α%ό την α%ελευθέρωσή της ∆ράµας και οι 
εορταστικές εκδηλώσεις %ρέ%ει να είναι λαµ%ρότερες α%ό %οτέ και η διάρκεια τους θα 
είναι %ερί%ου 6 µήνες. 

Το %ρόγραµµα των φετινών ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ  %εριλαµβάνει %λήθος εκδηλώσεων µε 
κυρίαρχο στοιχείο την ανάδειξη της ιστορίας µας.  Εκδηλώσεις %ου %εριλαµβάνουν 
συνέδριο,  εκθέσεις φωτογραφίας, µουσικές  συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, 
µουσικοχορευτικές %αραστάσεις, αθλητικούς αγώνες , ενηµερωτικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις κλ%   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 25.000 

Εκτύ%ωση και διανοµή %ρογραµµάτων   14.000 

Γνωστο%οίηση εκδηλώσεων   12.000 

Αναµνηστικά και κύ%ελλα     3.000 

Μετακινήσεις   15.000 

Φιλοξενία   15.000 

Μ%λουζάκια κα%έλα κλ% 5.000 

Χρώµατα για γκράφιτι    6.000 

Ξύλα ταµ%λό γκράφιτι 2.000 

Πληρωµή µουσικών σχηµάτων 20.000 

Μ%άλες για τους αθλητικούς αγώνες   2.000 

Μεταφορά ξύλινων οικίσκων 2.000 

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις   2.000 

Φύλαξη χώρου   2.000 

Πρακτικά συνεδρίου 25.000 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000 

 
 
 

Συνολικό Κόστος Εκδηλώσεων: 1.156.500,00 €. 
 
      Την ενέργεια %ου %ρέ%ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 

 
 
 


