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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 11ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

Την 15/10/2012 
 

Θέµα 11ο: (EKTAKTO) Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς 
στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.Αµύνης  
από την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα 
ίχνος (από την πλευρά του ∆ηµ. Κήπου) 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Οκτωβρίου 2012 ,ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
60271/9-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ  (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Κιοσσές Χρήστος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής 
Τερζής  Ανέστης 
Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος 
 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 11ο: (EKTAKTO)  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 60951/12-10-2012 
έγγραφο του γραφείου Συµβουλείου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας σχετικά µε 
την Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στον ∆ηµοτικό 
Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.Αµύνης  από την 
πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από 
την πλευρά του ∆ηµ. Κήπου) που λέει τα εξής: 
 
Υποβάλλουµε συνηµµένα κυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού της 26ης /11-10-2012  

συνεδρίασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, που περιέχει την µε 

αριθµό 61 /2012 απόφαση αυτού περί  «Πρότασης λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.Αµύνης  από 

την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά 

του ∆ηµ. Κήπου)» µαζί µε το αποδεικτικό δηµοσίευσης και τα υπόλοιπα σχετικά 



έγγραφα και παρακαλούµε  σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, για τις δικές σας ενέργειες. 

     Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 να γνωµοδοτήσετε 
για  τη δηµιουργία  Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην 
Πλ. Ελευθερία και επί της οδού Εθν.Αµύνης  από την πλευρά του ∆ηµοτικού 
Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά του ∆ηµ.Κήπου) 
από 15-30/12/2012 και τη χρήση των χώρων για τη µεταφορά και 
εγκατάσταση των πάσης φύσης κατασκευών για το χρονικό διάστηµα  από  
1/12/ 2012 µέχρι 7/1/2013. 
    Η Ονειρούπολη πραγµατοποιείται στην πόλη µας φέτος για 9η χρονιά. Ο 
αριθµός των επισκεπτών έχει αυξηθεί και επειδή   κρίθηκε ότι οι χώροι  που 
χρησιµοποιούνται δεν επαρκούν για να παράσχουν  ασφάλεια στους 
προσερχόµενους επισκέπτες προτείνεται: 
α) η λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς από 15/12/2012 µέχρι 
30/12/2012. 
β) η επέκτασή της  επί της  οδού Εθν.Αµύνης  από την πλευρά του ∆ηµοτικού 
Κήπου και κατά µήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά του 
∆ηµ.Κήπου)». 
         Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και 
της εισήγησης της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,  
      Μειοψηφούντων των κ. Α. Τερζή και Α. Χατζηγιάννη οι οποίοι εξέφρασαν 
την άποψη ότι δεν συµφωνούν µε την κατάληψη και του ενός ίχνους (από την 
πλευρά του ∆ηµ.Κήπου)της οδού Εθνικής Αµύνης από την πλευρά του 
∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού διότι η εµπορική επέκταση  
καταστηµάτων να καταλάβουν  ακόµη και τους δρόµους απαξιώνει την έννοια 
και το ‘’παραµύθι’’ της  ‘’Ονειρούπολης’’ ,ότι αισθητικά θα είναι τραγικό ,και 
επίσης πως τα  έσοδα δεν είναι ικανοποιητικά από τις επιπλέον κατασκευές 
και πως ωφελείται µερίδα δραµινών πολιτών (επαγγελµατίες) και όχι όλοι οι 
πολίτες της ∆ράµας 
 
               Π ρ ο τ ε ί ν ε ι        κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α    θ ε τ ι κ ά 

� προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λειτουργία  Χριστουγεννιάτικης 
Αγοράς  στον ∆ηµοτικό Κήπο, στην Πλ.Ελευθερία και επί της οδού 
Εθν.Αµύνης  από την πλευρά του ∆ηµοτικού Κήπου και κατά µήκος αυτού στο 
ένα ίχνος (από την πλευρά του ∆ηµ. Κήπου) από 15-30/12/2012 και τη χρήση 
των χώρων για τη µεταφορά και εγκατάσταση των πάσης φύσης κατασκευών 
για το χρονικό διάστηµα  από  1/12/ 2012 µέχρι 7/1/2013, στα πλαίσια 
διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 51/2012 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


