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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθµός Απόφασης:

ΘΕΜΑ:

3/2012

Έγκριση ετήσιου προγράµµατος
Τουριστικής Προβολής ∆ήµου
∆ράµας Έτους 2012

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 17 Μαΐου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης ∆ήµου
∆ράµας , υπό την Προεδρία του Προέδρου της Ζαχαριάδη Παύλου, και µετά από την υπ΄ αριθµ.
πρωτ. 30046/10-05-2012 γραπτή πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα µέλη της
επιτροπής µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο 8 µελών, βρέθηκαν παρόντες 6 µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ζαχαριάδης
Τερζής
Καγκασίδου
Καλλίας
Κεµεντζεντζίδου
Σαββαϊδης

Παύλος
Ανέστης
Μαρία
Άγγελος
Σοφία,
Μιχαήλ

αναπληρωµατικό µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος
2) Κάργας Γεώργιος

Με την παρουσία και της Καρακασίδου Αλεξάνδρας, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,
γραµµατέως της επιτροπής , ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση
και λήψη απόφασης στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης

Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης ∆. ∆ράµας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ΄
αριθµ. 351/2011 Α∆Σ, σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας αυτής, και καλεί αυτά να αποφασίσουν
σχετικά.
«Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου ∆ράµας Έτους 2012».
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. ∆ιαφηµιστικές καµπάνιες:
1.1. ∆ιαφήµιση στην τηλεόραση:
Με τηλεοπτικά µηνύµατα (όλων των δράσεων, ανάλογα µε το event, News letter).
Με τηλεοπτικές παραγωγές (από επώνυµους, ηθοποιούς, 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 έντυπα µε στοχευµένο κοινό (µε ενδιαφέρον για ταξίδια υπαίθρου,
οινοτουρισµό, γαστρονοµικό, εναλλακτικό, αθλητικό τουρισµό κλπ).
1.5. Τοποθέτηση banners σε σταθµούς και κοµβικά σηµεία κίνησης ανθρώπων
(αεροδρόµια, σταθµοί ΚΤΕΛ, σταθµοί ΟΣΕ).
1.6. ∆ηµοσίευση άρθρων και αφιερωµάτων µε θέµα «η ∆ράµα ως τουριστικός
προορισµός».
1.7. Εκδήλωση προβολής της ∆ράµας σε άλλες πόλεις της χώρας και σε γραφεία του
ΕΟΤ στην Ευρώπη µε την µορφή περιπτέρου σε κεντρικά σηµεία (ενέργεια όπου θα υπάρχει
συµµετοχή από επιµελητήριο, συνεταιρισµούς, συλλόγους, ξενοδόχους, ∆ήµους και άλλους
φορείς).
•
•

Κόστος: 30.000,00 €.
2. Ιστοχώρος:
∆ηµιουργία-εµπλουτισµός τουριστικής ιστοσελίδας, µε προτάσεις διακοπών, δυνατότητα
κρατήσεων ξενοδοχείων, έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τοπικές εκδηλώσεις-είσοδο σε
αρχαιολογικούς χώρους και σηµεία πρόσβασης κοινού, οργανωµένες ξεναγήσεις, παρουσίαση
εκδηλώσεων αθλητικών και λοιπών δράσεων µε διαδραστική περιήγηση χώρων.
Κόστος: 15.000,00 €.
3. Εκθέσεις:
Συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού 2012 µε στόχο την προώθηση του τουριστικού
προϊόντος (Ονειρούπολη, ∆άσος Ελατιάς, Φαλακρό κλπ).
Κόστος: 10.000,00 €.
4. Ταξίδια γνωριµίας τουριστικών πρακτόρων και δηµοσιογράφων, σε συνεργασία
µε φορείς του νοµού
4.1 Πράκτορες από το εσωτερικό της Ελλάδας.
4.2 Πράκτορες από το εξωτερικό (από τις εκθέσεις που έχουµε επισκεφτεί ή θα
επισκεφτούµε και βάση τα δοµηµένα b2b που έχουν πραγµατοποιηθεί, θα προσκληθούν
πράκτορες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την περιοχή µας).
Κόστος: 5.000,00 €.

5. Συµµετοχή στην προβολή και διαφήµιση των δράσεων αθλητικού τουρισµού:
Αιωροπτερισµού, ορεινής ποδηλασίας (διοργάνωση mountain bike στις βουνοπλαγιές του
Φαλακρού, της Ελατιάς καθώς και πιθανή σύνδεση µε τον υπερ µαραθώνιο).
Κόστος: 25.000,00 €.
6. DVD-CD-USB stick: (ελληνικά-αγγλικά-γερµανικά)
∆ηµιουργία promotional video τουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή της ∆ράµας σε
τέσσερις εποχές (σύντοµο και περιεκτικό όπου θα αναφέρει της µορφές τουρισµού, καθώς και τα
σηµεία δράσεις):
α) οινικός τουρισµός-δρόµοι κρασιού (παρουσίαση οινοποιιών και παραγωγής του
κρασιού),
β) αθλητικός τουρισµός-αιωροπτερισµός-mountain bike-διαδροµές,
γ) ονειρούπολη και εκδηλώσεις,
δ) λοιπά.
Κόστος: 10.000,00 €
7. Έντυπα: (ελληνικά-αγγλικά ) (θα είναι όµοιο µε το cd)
7.1. ∆ηµιουργία εντύπου τουριστικής προβολής ∆ράµας (δηµιουργικό, συλλογή
πληροφοριών, βιβλιογραφίας, επεξεργασία, φωτογράφηση, χαρτογράφηση, τεκµηρίωση,
σχεδιαστική απόδοση).
Θα περιλαµβάνει τις µορφές τουρισµού που διαθέτει η περιοχή και θα παρουσιάζει
τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της περιοχής, δηλ. τι; που; πως;)
Κόστος: 10.000,00 €.
7.2. ∆ηµιουργία εντύπου θρησκευτικής-πολιτιστικής προβολής ∆ράµας (δηµιουργικό,
συλλογή πληροφοριών, βιβλιογραφίας, επεξεργασία, φωτογράφηση, χαρτογράφηση,
τεκµηρίωση, σχεδιαστική απόδοση).
Θα περιλαµβάνει τις µορφές τουρισµού που διαθέτει η περιοχή και θα παρουσιάζει
τουριστικά ενδιαφέροντα και δράσεις της περιοχής, δηλ. τι; που; πως;)
Κόστος: 10.000,00 €.
7.3. ∆ηµιουργία εντύπου µε θέµα τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή της
∆ράµας κ.α. (Φαλακρό όρος-Ελατιά), καθώς και προτάσεις διακοπών 3-4-5-6 ηµερών στην
∆ράµα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Κόστος: 5.000,00 €.
7.4. Παραγωγή χάρτη-τουριστική οδηγού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα όπου θα
υπάρχουν όλα τα σηµεία τουριστικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος µε τις
διαδροµές που ακολουθούν, σηµεία διηµέρευσης και εστίασης.
Κόστος: 5.000,00 €.

8. Παραγωγή τσάντας-φακέλου σε 5.000 τεµάχια.
Κόστος: 5.000,00 €.
9. Παραγωγή αφισών, διαφηµιστικών δώρων και φωτογραφικών banner προβολής
τουριστικών πόλων.
Κόστος: 10.000,00 €.

Συνολικό Κόστος Ενεργειών: 140.000,00 €.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ξεκίνησε το 1978 ως πρωτοβουλία της
Κινηµατογραφικής Λέσχης της ∆ράµας. Η ανταπόκριση τόσο των κινηµατογραφιστών όσο και του
κοινού ήταν µεγάλη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Έπειτα από µερικά χρόνια, το
Φεστιβάλ υιοθετήθηκε από τον ∆ήµο της ∆ράµας και στα µέσα της δεκαετίας του 80’ από την
Πολιτεία. Η πορεία του θεσµού έδειξε την επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης ενός χώρου
παρουσίασης και προβολής της ταινίας µικρού µήκους ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η
πείρα του παρελθόντος 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 παρουσίασης όλων αυτών που θα
αποτελέσουν ή θα συµπληρώσουν στο µέλλον ένα βασικό κοµµάτι του πολιτισµού µας.
Τόσο η ∆ηµοτική Αρχή όσο και η Πολιτεία στάθηκαν αρωγοί και βοήθησαν µε κάθε τρόπο
την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Η άριστη προβολή των ταινιών που
συµµετέχουν αλλά και οι νέες αίθουσες που ετοιµάζονται θα συµπληρώσουν την τεχνική
υποδοµή. Το Φεστιβάλ ∆ράµας είναι ένας ζωντανός οργανισµός που εξελίσσετε και ανανεώνεται.
Έτσι, εκτός από το Εθνικό Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια διεξάγεται και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ,
όπου διαγωνίζονται παρουσιάζονται στα παράλληλα αφιερώµατα ταινίες κινηµατογραφιστών απ’
όλο τον κόσµο. Ήδη από τον πρώτο χρόνο, ο αριθµός των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Τµήµα
είναι εντυπωσιακός. Ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδουν στο Φεστιβάλ ∆ράµας οι νέοι
κινηµατογραφιστές είναι πως πολλοί απ’ αυτούς θεωρούν πως η συµµετοχή και βράβευσή τους
στο Φεστιβάλ θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο, τόσο για την αναγνώριση του έργου τους όσο και για
την περαιτέρω καλλιτεχνική πορεία τους. Παράλληλα, το χρηµατικό ύψος των βραβείων καθιστά
ακόµα πιο ελκυστική την συµµετοχή τους. Εκτός απ’ αυτά, η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της
όµορφης ∆ράµας, που αγκάλιασαν το θεσµό από την πρώτη στιγµή, το φιλικό περιβάλλον και η
επαφή ανάµεσα σε καλλιτέχνες από διάφορα µέρη του κόσµου, συντελούν στη δηµιουργία µιας
ξεχωριστής ατµόσφαιρας, όπου το σηµαντικό δεν είναι τόσο η βράβευση, όσο η συµµετοχή και η
επαφή µε οµοτέχνους. Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στην προβολή των ταινιών
αλλά και στην δηµιουργία φιλικής ατµόσφαιρας. Θεωρεί πως οι καλλιτέχνες δεν είναι
αποκοµµένοι από τον κόσµο αλλά ζουν, αναπνέουν και πρέπει να διασκεδάσουν. Αυτό δεν είναι
άλλωστε και ο κινηµατογράφος; Από τον Αύγουστο του 1996, το Υπουργείο Πολιτισµού,
αναγνωρίζοντας την σηµασία και το κύρος του Φεστιβάλ της ∆ράµας, το ενέταξε στο Εθνικό
Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων.
Το Φεστιβάλ έρχεται σε επαφή µε άλλα αντίστοιχα ∆ιεθνή Φεστιβάλ, καλεί ανθρώπους
του διεθνούς κινηµατογράφου, οι οποίοι µεταδίδουν την γνώση και την πείρα 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

πλέον το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας, τόσο το ∆ιεθνές όσο και το Ελληνικό,
έχει εξελιχθεί σε έναν πολιτιστικό οργανισµό, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εµβέλειας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΗΧΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
50.000,00
60.000,00
170.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00

2. ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ
Η ∆ράµα τα τελευταία χρόνια τείνει να ταυτιστεί στη συνείδησή µας µε το πιο υπέροχο
χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Μια πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, µια Ονειρούπολη, που κλείνει
στη ζεστή αγκαλιά της όλη την κατάνυξη των άγιων ηµερών, µε εκδηλώσεις που απευθύνονται σε
µικρούς και µεγάλους, για να νιώσουν όλοι ξανά παιδιά µε καλοσύνη και αγάπη στην καρδιά. Η
Ονειρούπολη του ∆ήµου ∆ράµας είναι πλέον κατά κοινή οµολογία, η µεγαλύτερη
χριστουγεννιάτικη γιορτή - δράση που πραγµατοποιείται στην χώρα µας. Πολύ γρήγορα γνώρισε
την καθολική αποδοχή της τοπικής κοινωνίας αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της. Η µεγάλη
επιτυχία της εκδήλωσης είναι αποτέλεσµα συνεργασίας εκατοντάδων εθελοντών και όλων των
φορέων και συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι µε την οικονοµική στήριξη, την καθοδήγηση και τον
συντονισµό του ∆ήµου διαµορφώνουν κάθε χρόνο παραµυθένια και χριστουγεννιάτικη
ατµόσφαιρα και χαρίζουν στους συµπολίτες µας και τους επισκέπτες του ∆ήµου µέρες γεµάτες
δράσεις, χαρά και χαµόγελα.
Η Ονειρούπολη κάθε χρόνο λειτουργεί για 1 µήνα τον µήνα ∆εκέµβριο και το πρόγραµµα
περιλαµβάνει δεκάδες εκδηλώσεις και happening, από την πρώτη ως την τελευταία µέρα, πρωί
και απόγευµα. Φιλοξενούνται δράσεις και εκπλήξεις τόσο για τους µικρούς όσο και για τους
µεγάλους επισκέπτες της στα πολλά ξύλινα σπίτια του παραµυθένιου χωριού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HXHTIKA
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ)
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ (∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ)
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΛΠ
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ

ΠΟΣΟ
155.000,00
20.000,00
60.000,00
16.000,00
6.000,00
80.000,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΞΥΛΕΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΑΡΑΓΚΟΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ
(ΓΕΡΑΝΟΣ)
ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00
30.000,00
6.000,00
3.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
510.000,00

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η απελευθέρωση της ∆ράµας ανήκει ιστορικά στο πλαίσιο των πολεµικών επιχειρήσεων που
έλαβαν χώρα στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων (1912-13). Από τότε µέχρι και σήµερα η
πόλη γιορτάζει την απελευθέρωσή της από την κατοχή Τούρκων και Βουλγάρων τιµά τον αγώνα
των κατοίκων της περιοχής µας, που χάρισαν µε την ζωή τους την ελευθερία στις επόµενες
γενιές. Την εξαιρετικής σηµασίας προσφορά τους φέρνουµε κάθε χρόνο µε εκδηλώσεις µνήµης
στο νου µας, ώστε να αποτελέσει φωτεινό παράδειγµα ανδρείας, θάρρους και γενναιότητας για
όλους εµάς τους νεότερους.
Το πρόγραµµα των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ περιλαµβάνει πλήθος εκδηλώσεων µεταξύ των οποίων
εκθέσεις φωτογραφίας, µουσικές συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, µουσικοχορευτικές
παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες, ενηµερωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΑΝΘΟ∆ΕΣΜΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
25.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
3.000,00
20.000,00
87.000,00

Συνολικό Κόστος Εκδηλώσεων: 1.197.000,00 €.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο τα µέλη της επιτροπής µετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων επί του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
Για την αποστολή του προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου ∆ράµας έτους 2012 για
την παροχή σύµφωνης γνώµης από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
Παράλληλα επισυνάπτουµε τον προγραµµατισµό τριών µεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων οι
οποίες εµπεριέχουν στοιχεία Τουριστικής Προβολής και επιζητούµε την αξιολόγηση και την
ενδεχόµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο

