ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆.∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΙΣ 1/17-03-2015
Α/
Α
1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγκριση ετησίου /ρογράµΕισηγείται Οµόφωνα
µατος Τουριστικής Προβολής
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
∆ήµου ∆ράµας έτους 2015
Με την εισήµανση του κ. Πααεµµανουή Γρηγορίου, ου ανέφερε ότι ο τουρισµός ρέει να
µας ενώνει και ότι ο ∆ήµος µας θα ρέει να ροσαθήσει να ροσελκύσει τουρίστες ανάλογα µε
αυτά ου ροσφέρει, δίνοντας κάτι διαφορετικό
αό τους γύρω ∆ήµους, όως για αράδειγµα το
∆ήµο της Καβάλας ου έχει θάλασσα.
Με την ρόταση του κ. Καλφόουλου Ευάγγελου,
να γίνουν υοοµάδες µέσα στην ειτροή ου να
ασχολούνται µε συγκεκριµένους τοµείς και δράσεις του τουρισµού.
Με την ρόταση των κ.κ. ∆εµερτζή Γεώργιου και
Κρασόουλου Βασιλείου να συνεργαστούν οι ∆ήµου του Νοµού για καλύτερα αοτελέσµατα στον
τουρισµό.
Με τις ροτάσεις του κ. Αλατζά Ιωάννη, να δοθεί
έµφαση στον σχολικό τουρισµό, να γίνει οινικός
τουρισµός µε εκδροµές στα οινοοιεία καθώς και
χάρτης οινοοιείων, εβδοµάδα γαστρονοµίας και
η συµµετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού να γίνεται στοχευµένα.
Με την αρατήρηση της κ. ∆ισλίας Ανδρονίκης
ότι ο οινογαστρονοµικός τουρισµός είναι το δυνατό σηµείο της ∆ράµας, ου ρότεινε να γίνει
µία λήρης και σωστή καταγραφή του γαστρονοµικού λούτου σε συνδυασµό µε τον οινικό τουρισµό.
Με τις ροτάσεις της κ. Κωνσταντινίδου Παρθένας για δηµιουργία οργανισµού διαχείρισης ροορισµού, εβδοµάδα µαρµάρου, διοργάνωσης ηµερίδας στα τέλη φθινοώρου για το σχεδιασµό
του ρογράµµατος του 2016, τη συµµετοχή στην
ρωτοβουλία του ΕΟΤ µε την GOOGLE, µε τίτλο
«grow Greek tourism». Είσης να γίνει φεστιβάλ
γαστρονοµίας «drama food festival» για την σύνδεση του ρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό.
Με την ρόταση του κ. Κρασόουλου Βασίλειου
να ξεκινήσουν ενέργειες για να γίνει ένα σωστό
business plan για τον τουρισµό και να άρει ο
∆ήµαρχος ρωτοβουλία για εαφές µε άλλους
∆ηµάρχους για την ροβολή του ∆ήµου. Είσης η
Ονειρούολη να άρει διεθνή χαρακτήρα µε το
να κληθούν και άλλες χώρες να συµµετάσχουν µε
ερίτερα.
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