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1. 

Γνωμοδότηση Επιτροπής 

Διαβούλευσης σχετικά με τον 

Προγραμματισμό ΟΤΑ –

Σύνταξη Επιχειρησιακού 

Σχεδίου – Στρατηγικός 

Σχεδιασμός  Δήμου Δράμας 

για την δημοτική περίοδο 

2015-2019 

Ο κ. Πρόεδρος Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας, αφού καλωσόρισε τους 

παραβρισκόμενους και μεταξύ άλλων ανέφερε τα 

παρακάτω : Θεωρώ ότι είναι μια συνάντηση 

προοπτικής και ανάπτυξης της πόλης μας. Η 

διαφορετικότητα των ιδεών αλλά και οι σκέψεις 

όλων σας μπορούν να βοηθήσουν τη δημοτική αρχή 

σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019. 

Ένα πρόγραμμα το οποίο το ανοίγουμε σε όλους 

τους φορείς και σε όλους τους πολίτες του Δήμου 

της Δράμας, για να συμμετέχουμε από κοινού όλοι 

μαζί, και να δούμε στα δύσκολα αυτά χρόνια την 

προοπτική της πόλης μας. Περισσότερες 

λεπτομέρειες θα σας αναπτύξουν οι συνεργάτες 

μου, ο κος Καραμπτζάκης ο αντιδήμαρχος του 

γραφείου Προγραμματισμού και η διευθύντρια του 

γραφείου προγραμματισμού κα Καρατζόγλου. Θα 

ήθελα όμως να ακούσω προσεκτικά και τις δικές 

σας απόψεις και στην συνέχεια όλοι μαζί να 

συναποφασίσουμε  σε προτάσεις και δράσεις για 

την πορεία της πόλης μας. 

Ο αντιδήμαρχος Καραμπατζάκης Δ. αφού 

καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους, εισηγήθηκε 

επί του θέματος και μεταξύ άλλων ανέφερε τα 

παρακάτω: Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δράμας, 

σχεδιάζει το πρόγραμμα της με όραμα που 

χαρακτηρίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής και 

οικονομικής δραστηριότητας του δήμου, από τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των δημοτών και των επισκεπτών, μέσω της 

διαφύλαξης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών 

πόρων, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα 

της περιοχής του δήμου, στο αγροδιατροφικό του 

σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές του δυναμικό και 

τη γεωγραφική του θέση, με μετασχηματισμό του σε 

τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό καθώς και 

προωθώντας την κοινωνική συνοχή, που έχει πληγεί 

ποικιλοτρόπως τον τελευταίο καιρό, μέσω της 

κινητοποίησης υφιστάμενων αλλά και νέων 

κοινωνικών συλλογικοτήτων.  

Στη διαδικασία της σύνταξης του 

στρατηγικού σχεδιασμού, μέχρι αυτή να φτάσει στο 



Δημοτικό Συμβούλιο όπου ψηφίστηκε κατά 

πλειοψηφία, έγινε μια σημαντική εργασία, η οποία 

προσπάθησε να αποτυπώσει την παρούσα 

κατάσταση του Δήμου χωρίς να γίνει καμία 

προσπάθεια ώστε να κρύψουμε τις αδυναμίες. Είναι 

μια καλή βάση έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

συζητήσουμε για συγκεκριμένες δράσεις πλέον, στη 

σημερινή συνάντηση. Αποτελεί μεγάλο στοίχημα 

για την  επόμενη περίοδο και για την Δ/νση που 

είμαι πολιτικός προϊστάμενος, καθώς είναι το τρίτο 

κατά σειρά επιχειρησιακό πρόγραμμα που 

καταρτίζεται, από τους δήμους της χώρας δηλαδή 

από τις υπηρεσίες του δήμου. Με εργαλείο λοιπόν 

την διαβούλευση, πρέπει να φτιάξουμε ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 

υλοποιήσιμο και εφικτό. 

Επομένως σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια 

από τις αρχικές συναντήσεις της επιτροπής 

διαβούλευσης, προκειμένου να συζητήσουμε επί 

του στρατηγικού σχεδίου και να μας καταθέσετε τις 

πολύτιμες προτάσεις σας. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος 

Ευάγγελος αφού καλωσόρισε τους 

παραβρισκόμενους και σχολίασε την εβδομάδα 

κινητικότητας, αναφέρθηκε επί του θέματος ως 

παρακάτω: Όσον αφορά το σημερινό παρίσταμαι 

ως πολιτικός προκειμένου να ακούσω, καθώς εμείς 

οι πολιτικοί έχουμε άλλο θεσμικό  βήμα για να 

εκφράσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας. Παρ 

όλα αυτά, ως παράταξη θεωρούμε ότι έχουμε κάνει 

δουλεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τις 

προτάσεις που έχουμε καταθέσει, έχουμε συμβάλει 

σε αυτό που λέμε να εξειδικευτεί το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. Θα αναφερθούμε σ’ αυτές ακόμη  ποιο 

έντονα το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρο ότι σε 

όλα αυτά όσα καταλήξουμε σήμερα δεν θα μπορούν 

να πραγματοποιηθούν αν κρίνουμε από τις 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αυτό που θα γίνει 

όμως είναι ότι εμείς θα κάνουμε ναι εξειδίκευση, 

όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, με αυτά που αντιλαμβανόμαστε ότι 

πρέπει να προταχτούν και να μπουν μπροστά. Η 

δημοτική αρχή θα κάνει την δική της εξειδίκευση 

και στο τέλος εσείς η επιτροπή που είστε η ψυχή 

του Δήμου της Δράμας, να μπορέσετε να κρίνετε 

βάση προγραμματικών  δεσμεύσεων. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του 

5ετούς Στρατηγικού Σχεδίου του δήμου Δράμας από 

την Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Καρατζόγλου 

Θεσσαλονικιά. 



 Οι προτάσεις  που αποτυπώθηκαν στην 

συζήτηση έχουν ως εξής: 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α΄Βαθμιας: 

1) Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολείων κατόπιν 

επιλογής. 

2) Εξασφάλιση και Λειτουργικότητας και 

ασφάλειας  των σχολικών εγκαταστάσεων 

(φύλαξη των σχολείων) 

3) Κάλυψη αναλώσιμων υλικών όπως πχ. 

χαρτόνια, χαρτί φωτοτυπίας μελανάκια και 

άλλα, κόστος για τα σχολεία που δεν 

μπορούν να καλύψουν και το μετακυλύουν 

στους γονείς. 

4) Πρόταση για την έναρξη ενός 

προγράμματος επισίτισης στα σχολεία. 

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Δράμας-τμήμα 

Γ.Σ.Ε.Ε. 

Μας ενδιαφέρει πολύ η απασχόληση. Θα 

θέλαμε αυστηρό έλεγχο, ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

είναι ασφαλισμένοι. Αν κάνουμε μια πρόταση 

Κοινωφελής Επιχείρησης θα την υλοποιήσουμε 

εμείς οι ίδιοι; 

Συμμετέχω πρωτοβουλία Δραμινών 

Προτάσεις επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου: 

1. Φυσικό Περιβάλλον: Το σωματείο μας 

είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε 

θέματα φυσικού περιβάλλοντος. Με 

δεδομένο ότι η πρώτη μας δράση ήταν ο 

καθαρισμός της Περιφερειακής Οδού στις 

παρυφές του Κορυλόβου, μιας τοποθεσίας 

ιδιαίτερης ομορφιάς και φυσικού πλούτου, 

προτείνουμε: 

 Την χάραξη μονοπατιών πεζοπορίας 

 Δενδροφυτεύσεις 

 Ηλεκτροφωτισμό κατά μήκος της 

Περιφερειακής οδού με χαμηλού ύψους 

κολώνες 

 Δημιουργίας διαδρόμου τρεξίματος με 

ειδικό υλικό στο πεζοδρόμιο της 

Περιφερειακής Οδού 

 Δημιουργία ΕΝΕΡΓΩΝ ομάδων 

Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας κατά 

τους θερινούς μήνες. 

Ένα ακόμη στολίδι και πνεύμονας 

πρασίνου που διαθέτει η πόλη μας είναι 

αδιαμφισβήτητα οι Πηγές της Αγίας Βαρβάρας. 



Πρόταση μας: 

 Ο συντονισμένος και διαρκής καθαρισμός 

της περιοχής 

 Η συντήρηση και αντικατάσταση όπου 

χρειαστεί των ξύλινων μονοπατιών που 

ήδη υπάρχουν 

 Η προσβασιμότητα για όλους, ειδικά για 

ΑμΕΑ, με δημιουργία των κατάλληλων 

υποδομών  

 Η κατασκευή δημόσιων αποχωρητηρίων  

2. Οικιστική & Πολεοδομική Ανάπτυξη: 

 Αξιοποίηση των καπναποθηκών της πόλης 

μας ως πολυχώρων (χώρος εκθέσεων, 

γραφείων συλλόγων, ανοιχτών 

διαβουλεύσεων, πραγματοποίησης 

εκδηλώσεων, φιλοξενία καλλιτεχνών κτλ)  

 Εικαστική παρέμβαση στις όψεις των 

δημόσιων και όχι μόνο κτιρίων με την 

τέχνη του Street Art. 

3. Μεταφορικής υποδομής – Κυκλοφορίας – 

Στάθμευσης – Συγκοινωνιών:  

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην διευκόλυνση των μετακινήσεων, αλλά και της 

προσβασιμότητας τόσο των ατόμων με αναπηρία 

όσο και των ατόμων που ανήκουν σε οικονομικά 

ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα:  

 Κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν 

περισσότερες ράμπες αναπήρων  

 Να τοποθετηθούν ηχητικά μηνύματα στα 

φανάρια της πόλης μας, αλλά και στις 

στάσεις των αστικών 

 Να μεριμνήσει ο Δήμος Δράμας για την 

εξασφάλιση δωρεάν μεταφορών με τα 

αστικά για τα άτομα που ζουν στα 

κατώτερα όρια της φτώχιας και για τους 

άνεργους 

4. Πολιτισμός:  

 Αξιοποίηση του θερινού κινηματογράφου 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με την αρχική του 

χρήση, αλλά και ως χώρος δράσεων του 

θερινούς μήνες 

 Δημιουργία θεατρικής στέγης για τις 



θεατρικές ομάδες της πόλης μας, η οποία 

θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

χώρος προβολής ταινιών στα πλαίσια του 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

 Δημιουργία μητρώου ενεργών 

πολιτιστικών συλλόγων, προκειμένου να 

μην γίνεται κατασπατάληση των 

χρημάτων του δήμου για χρηματοδοτήσεις 

σε συλλόγους δίχως έργο 

5. Παιδεία: 

 Ένταξη του εθελοντισμού στα σχολεία σε 

συνεργασία με την Α/βάθμια και Β/βάθμια 

εκπαίδευση 

 Προγράμματα απασχόλησης για παιδιά 

και ενήλικες (δια βίου μάθηση, 

δημιουργική απασχόληση κτλ) 

 Εμπλοκή εθελοντικών οργανώσεων σε 

ζητήματα παιδείας, απασχόλησης, 

ελεύθερου χρόνου κτλ 

Σύλλογος Εβριτών «Ο ΕΒΡΟΣ» 

1) Εύρεση χώρου από το δήμο λειτουργώντας 

ως εκμισθωτής χώρου για τους 

πολιτιστικούς συλλόγους.  

2) Δημιουργία ενός δημοτικού ξενώνα που θα 

λειτουργεί και θα καλύπτει εξυπηρετώντας 

τις ανάγκες του δήμου, αλλά και των 

πολιτιστικών συλλόγων ως προς την 

φιλοξενία χορευτικών συγκροτημάτων. 

3) Ποιοτικά μετρίσιμες δράσεις. 

Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας 

1) Προβολή και αξιοποίηση του μεγάλου 

ορεινού μας όγκου με κύρια και βασική 

πρόταση την δημιουργία ορεινών 

κάμπινγκ, που θα προσφέρει θέσεις 

εργασίας και αποκέντρωση. Είναι εφικτός 

στόχος και οικονομικός στην υλοποίησή 

του. 

2) Εστίαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις που 

δεν υπάρχουν στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή. Επί παραδείγματι, η δημιουργία 

ενός σκοπευτηρίου. Δεν υπάρχει πουθενά 

αλλού ένα σοβαρό σκοπευτήριο πλην της 

Αθήνας. Η Δράμα θα γίνει μονόδρομος με 

την δημιουργία ενός σκοπευτηρίου.  

3) Μπορούμε να κατασκευάσουμε την Πύλη 

της οροσειράς της ορεινής Ροδόπης, 

προσφέροντας χώρους αναψυχής, μουσείο 

φυσικής ιστορίας χλωρίδας και πανίδας και 

να αναδείξουμε τον πλούσιο ορεινό μας 

όγκο που ποτέ δεν αναδείξαμε. 



Δράμα 07.08.2015 

H γραμματέας  

 

Σοφία Μαχαιρίδου 

Τεχνικό Επιμελητήριο  

1) Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος, 

ταυτότητας του κάδου, σε επιχειρήσεις που 

παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Θα 

μπορούσε να είναι υποχρεωτική η 

τοποθέτηση σε αυτές τις επιχειρήσεις 

ειδικών κάδων και να είναι προϋπόθεση για 

την λήψη άδειας λειτουργίας. Θα 

προσφέρεται έτσι, έλεγχος  διαχείρισης των 

απορριμμάτων τους.  

2) Το μέτρο της οικιακής κομματοποίησης 

έχει λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, 

και ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει 

υποχρεωτική η εφαρμογή του στις περιοχές 

που το επιτρέπουν. 

3) Σαν Τεχνικό Επιμελητήριο προετοιμάζουμε 

μια εκδήλωση που αφορά την χρήση του 

φυσικού Αερίου από τους διάφορούς 

αγωγούς που πρόκειται να διέλθουν από 

την περιοχή για τηλεθέρμανση.  Θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα για 

μια επένδυση στην περιοχή ώστε να 

αποφέρει οφέλη στο σύνολο του δήμου μας 

και όχι μόνο. 

Ιατρικός Σύλλογος Δράμας 

1) Ισοτιμία μέσα στην περιφέρεια και με τις 

άλλες περιφέρειες. 

2) Δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο 

νοσοκομείο της Δράμας 

3) Ποιότητα και ποσότητα για το νοσοκομείο 

της Δράμας. 

4) Ποιοτική και ουσιαστική Πρωτοβάθμια 

Υγεία 

Δημότης Μαυρίδης Χρήστος Απόστρατος 

Αξιωματικός χειριστής ελικοπτέρων. 

1) Αξιοποίηση του αεροδρομίου  

2) Στο πλαίσιο Ξενοκράτη, δημιουργία 

εξειδικευμένης ομάδας εθελοντών 

διάσωσης κατάλληλα και πλήρως 

εξοπλισμένη. 

 


