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26/3-11-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 
       
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Γρηγορίου Κυριάκος, 2) Σιδερά Χρυσή, 3) Γκάνης Σταύρος, 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος, λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μαργαρίτης Θωμάς, 2) Δάντζερας Ιωάννης και 3) Ευμοιρίδης 
Κων/νος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3) Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 5) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 6) Σούτος Κων/νος και 
7) Τερζής Ανέστης, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος, διαμαρτυρόμενοι για την 
συμπεριφορά του προέδρου, και συγκεκριμένα για εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά τη 
διάρκεια του ΔΣ , οι οποίες κατά την άποψή τους, δεν αρμόζουν σε αιρετούς . 
Η ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , πραγματοποιήθηκε επί των παρόντων, μετά 
τις αποχωρήσεις των ανωτέρω 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  549.  Πραγματοποίηση  
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης 
«Ονειρούπολη Δράμας» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου για τους παρακάτω 
λόγους: 
1) Είναι επικίνδυνο μια πόλη σαν τη Δράμα, 

με τόση ιστορία και πολιτισμό,  να 
ταυτίζεται με μια εκδήλωση που έχει ένα 
ανάλαφρο περιεχόμενο 

2) Η εκδήλωση, έχει έναν έντονο εμπορικό 
χαρακτήρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων 
ενισχύεται, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα 
στον αγοραίο τρόπο λειτουργίας της 
κοινωνίας. 

3) Το όποιο πολιτιστικό περιεχόμενο 
προβάλλει η εκδήλωση, είναι φτωχό και 
φτηνό όσον αφορά τις εκδηλώσεις και 
ευτελές, χωρίς να αναδεικνύει τον τοπικό 
πολιτισμό 

4) Αμφισβητεί ότι έχει να προσφέρει κάτι 
στους συμπολίτες μας και κυρίως 
δημιουργεί αυταπάτες για οικονομική 
ανάπτυξη 

5) Το κόστος είναι τεράστιο και κυρίως το 
κόστος για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
και το κόστος για την προβολή και 
διαφήμιση της εκδήλωσης 

 

2.  550.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, διατυπώνοντας 
συγχρόνως τα ερωτήματα: 

1) Αν με την κατάργηση της πίστωσης   
για την χρηματοδότηση του ετήσιου 
προγράμματος δράσης της 
ΔΕΚΠΟΤΑ, το ποσό των 6000.000,00 € 
θα διατεθεί για την Ονειρούπολη και  

2) Πώς είναι δυνατόν να περικόπτονται 
600.000,00 € και για πολιτιστικές 
δραστηριότητες να διατίθενται μόνο 
10.000,00 € 

3.  551.  Παράθεση γεύματος στα πλαίσια 
συνάντησης συνεργασίας μεταξύ 
αντιπροσωπειών του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 



και της Τουρκικής πόλης 
OSMANGAGI – έγκριση δαπάνης   

 
Δράμα 3-11-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


