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1.  275.  Τροποποίηση της 

195/2015 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

σχετικά με «Έγκριση 

σύναψης 

Προγραμματικής 

Σύμβασης και έγκριση 

του σχεδίου αυτής για 

την εκτέλεση των 

εργασιών, δράσεων και 

εκδηλώσεων με τίτλο: 

‘’Ανάδειξη και Προβολή 

της Π.Ε.Δράμας ως 

οινοτουριστικού 

προορισμού-

ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 

2015’’» 

Ομόφωνα 

Με τις τοποθετήσεις των κατωτέρω: 

Καραμπατζάκης Δημήτριος: 

      Λαμβάνοντας υπόψη την 357/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α,Μ,Θ, σχετικά με 

την μείωση του ποσού συμμετοχής αυτής για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, την αναγκαιότητα να 

ελεγχθεί εκ νέου η παρούσα απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δράμας ως προς την τροποποίηση της 

σύμβασης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ., και την 

έλλειψη του χρόνου διότι, 02/06/2015 ξεκινά η εκδήλωση, 

θεωρείται κατεπείγουσα η συνεδρίαση για λήψη απόφασης. 

Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η εκδήλωση για τη 

Δράμα και πρέπει να πετύχει. 

 

Ηλιόπουλος Στέργιος: 

      Δεν μπορώ παρά να μη ψηφίσω το θέμα αλλά, θεωρώ 

πως ως Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με 

έγγραφό μας προς την Περιφέρεια, γι  αυτή τη μείωση των 

5.000,00 € διότι,  γνωρίζουμε με ποιο τρόπο έγινε 

 

      Είναι ένα ποσό ελάχιστο, το οποίο βοηθά στην 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά, η μείωση έγινε για 

κάποιους άλλους σκοπούς.  

 

Καλφόπουλος Ευάγγελος: 

      Ψηφίζω το θέμα, παρά τη διαφωνία μου για τον τρόπο 

εισαγωγής του ως εκτάκτου για δεύτερη φορά ( για άλλους 

λόγους από την πρώτη φορά)  γιατί είναι μια σημαντική 

εκδήλωση και χρειάζεται τη στήριξή μας αλλά, δεν πρέπει 

να γίνει όπως με την Ονειρούπολη, με αποκλεισμό 

δημοσίων φορέων.  

      Πρέπει να αναλάβουν το χρηματικό κόστος σε κάποιο 

βαθμό και οι άνθρωποι που θα ωφεληθούν από την 

εκδήλωση.  

      Θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά θα πρέπει να γίνει 

εκτενέστερη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

      Υπάρχουν φήμες ότι η Περιφέρεια δεν θέλει να είναι 

μόνο η Δράμα για τη ¨ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΊΑ» άρα, έχουμε 

ακόμη ένα λόγο νε επιμείνουμε ως Δήμος Δράμας για την 

παραμονή της εκδήλωσης στη Δράμα. Πρέπει όμως, να 

υπάρχουν καθαρές απαντήσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε τι 

γίνεται. 

 

Τερζής Ανέστης: 

      Την αναγκαιότητα στήριξης της εκδήλωσης αυτής που 

τη δικαιούμαστε και πρέπει να δώσουμε και μάχη και να την 

κρατήσουμε και να την καταλήξουμε σε θεσμό, την 

αντιλαμβανόμαστε όλοι. Επίσης, από το πρακτικό της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, προκύπτει και 



μικρότητα αλλά και ένα θέμα από πλευράς της Περιφέρειας 

να υποτιμήσει το θεσμό. 

      Θα πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο, να σταθούμε στο 

ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουμε αυτή την 

εκδήλωση. Το ίδιο έκανε ο Πολιτιστικός Οργανισμός, όταν 

του ζητήθηκε.  

      Συμφωνώ με τον κ. Καλφόπουλο, να το δούμε σε μια 

πιο συντονισμένη και οργανωμένη βάση πό την ερχόμενη 

χρονιά, για να εδραιώσουμε και να στηρίξουμε αυτή την 

εκδήλωση και ταυτόχρονα νομίζω ότι, ως Δημοτικό 

Συμβούλιο, θα πρέπει να μην αφήσουμε αυτή τη 

συνεδρίαση να περάσει απαρατήρητη σε ότι αφορά στην 

Περιφέρεια και να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας γιατί, 

καλούμαστε εκτάκτως στο παρά πέντε να στηρίξουμε μια 

εκδήλωση και αλλοίμονο αν μια Περιφέρεια Α.Μ.Θ., 

κρέμεται στις 5.000,00 € για να στηρίξει μια τόσο 

σημαντική εκδήλωση για τη Δράμα. 

 
Καραμπατζάκης Δημήτριος. : 

      Όταν μια τόσο μεγάλη ομάδα, σχεδιάζει μια τόσο 

μεγάλη εκδήλωση, δεν μπορεί κάποιος την τελευταία στιγμή 

να αναιρεί τον σχεδιασμό. Είναι η δεύτερη μεγάλη 

εκδήλωση στη Δράμα. Έχει μεγάλες δυνατότηες η 

«ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΊΑ». Γίνεται σοβαρή δουλειά και για 

πρώτη φορά δημόσιο και εμπορικός κόσμος, είναι τόσο 

κοντά για να προσφέρουν κάτι καλύτερο. 

 

Μπλούχος Κω/νος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. : 

      Από τη στιγμή που ενημερώθηκα για το θέμα και παρά 

την αγωνία μου γιατί δεν ήθελα να σας καλέσω επειγόντως, 

ήταν αναγκαία η λήψη απόφασης. Δυστυχώς, δεν είχαν το 

φιλότιμο να με ενημερώσουν από την Περιφέρεια, έτσι 

ώστε να υπάρξει και μια πρώτη επαφή και δεν γνωρίζω για 

πιο λόγο.  

      Επιβάλλεται να εμπλακούμε ενεργά ως Δημοτικό 

Συμβούλιο, και προσωπικά θα κινηθώ άμεσα, προκειμένου 

να εκφράσω και την δυσαρέσκεια του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

      Η Εκδήλωση είναι μεγίστης σημασίας για τη Δράμα και 

πρέπει να στηριχτεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 
Δράμα   29-05-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


