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1.  506.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

 

2.  507.  Λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς στα πλαίσια της 

χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολη 2019-

2020» στο Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί συμβούλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή και 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης ανέφεραν πως, συμφωνούν 

με τη λειτουργία της Ονειρούπολης, παρόλο που για 

ακόμη μία φορά δεν ακολουθήθηκε η σωστή 

διαδικασία. Όσον αφορά στον καθορισμό των 

ημερών λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, 

πρότειναν την έναρξή της, στις 5 Δεκεμβρίου 2019 

και για είκοσι (20) συναπτές ημέρες, όπως 

προβλέπεται, τονίζοντας ότι η απόφαση δίχως την 

ημερομηνία έναρξης και λήξης, είναι ελλιπής. 

Αναφέρθηκαν επίσης, στην άρνηση της 

συμπολίτευσης για τη διοργάνωση της 

εμποροπανήγυρης, στο πλαίσιο εορτασμού της 

Πολιούχου της Πόλης «Αγίας Βαρβάρας», η οποία 

θα έδινε τη δυνατότητα αύξησης των ημερών 

λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 3) 

Παπαδόπουλος Αχιλλέας και 4) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος ανέφεραν πως, συμφωνούν με τη 

λειτουργία της Ονειρούπολης, παρόλες τις αντιθέσεις 

τους με τον τρόπο που αυτή γίνεται μέχρι σήμερα. 

Θεωρούν πως η Ονειρούπολη δεν πρέπει να γίνεται 

από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, αλλά από τον Δήμο για να 

υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά στον 

καθορισμό των ημερών της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς, συμφωνούν με την πρόταση της παράταξης 

«Πόλη + Ζωή». 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά περί αδιαφάνειας της 

ΔΕΚΠΟΤΑ στον οικονομικό τομέα  

 

3.  508.  Χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης 

προσωρινών λυόμενων 

ξύλινων κατασκευών  

για τις ανάγκες 

λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης  της 

Ονειρούπολης Δράμας  

2019-2020 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, πως 

πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με 

τις οποίες δίνεται η άδεια εγκατάστασης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης. 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Τσιαμπούση Αλέξανδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3) Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 4) 

Γεωργιάδη Γερβασίου σχετικά με την 

αποκατάσταση του Δημοτικού Κήπου μετά τη λήξη 

της εκδήλωσης 



4.  509.  Παραχώρηση χώρου για 

την εγκατάσταση 

ψυχαγωγικών 

παιχνιδιών στο χώρο της 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς, στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης  

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη Δράμας  

2019-2020» (σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς) 

Κατά πλειοψηφία 

Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που 

διενεργήθηκε, καταμετρήθηκαν 10 (δέκα)  ψήφοι 

υπέρ, των δημοτικών συμβούλων: 1) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, 2) Τάσσου Μιχαήλ, 3) Μουρβετίδη Μιχαήλ, 

4) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 5) Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασίας, 6) Καψημάλη Ιωάννη, 7) Κυριακίδη 

Χρήστου, 8)  Δερματίδη Ανέστη, 9) Εφραιμίδη 

Ιωάννη και 10) Ευθυμιάδη Ιωακείμ 

 

 

6 (έξι)  ψήφοι κατά, των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5) Νικολαΐδη 

Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη Κων/νου, διαφωνώντας με 

την διαδικασία και προτείνοντας την αναβολή λήψης 

απόφασης, προκειμένου να ακολουθηθεί η σωστή, 

δηλαδή, έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων με τα σωστά 

παραστατικά. Στο τέλος ανέφεραν πως, έχουν 

πληροφορίες ότι κατατέθηκαν και άλλες πέντε 

αιτήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην εισήγηση, 

ζητώντας να μάθουν για την πορεία τους.  

 

4 (τέσσερις) ψήφοι κατά, των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) Παπαδόπουλου Αχιλλέα 

και 4) Γεωργιάδη Γερβασίου, διαφωνώντας με την 

διαδικασία, η οποία από την επόμενη χρονιά θα 

γίνεται με διαγωνισμό.  

 

1 (μία) ψήφος υπέρ, του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά με επιφύλαξη, σε ότι αφορά 

στην ακολουθούμενη διαδικασία. 

 

5.  510.  Έγκριση της 245/2019 

απόφασης της Ο.Ε 

σχετικά με την 

αναπροσαρμογή τέλους 

χρήσης για τα 

ψυχαγωγικά παιχνίδια 

για την Ονειρούπολη 

2019-2020 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη Ιωάννη , 5) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαΐτζίδη Κων/νου 

διότι, δεν μπορεί πρώτα να παραχωρείται ο χώρος για 

συγκεκριμένα παιχνίδια και μετά να καθορίζεται το 

τέλος. Δεν θα έχει κανένα νόημα η παρούσα απόφαση 

και θα επιφέρει αντιδράσεις, παρά την πρότασή τους 

στην Ο.Ε. για τον καθορισμό τέλους ανά παιχνίδι.. 

 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 4) 

Γεωργιάδη Γερβασίου, ότι δεν υπάρχει καμία 

αξιοπιστία, από τη στιγμή που από την επόμενη 

χρόνια θα γίνεται η διαδικασία με διαγωνισμό. 

 

6.  511.  Επανακαθορισμός- 

προσαρμογή στο 

εκδηλωθέν ενδιαφέρον 

των ειδών πώλησης 

τεσσάρων κενών 

οικίσκων εντός του 

Δημοτικού Κήπου και 

κλήρωση δικαιούχων 

άδειας λειτουργίας 

Ομόφωνα 

 



οικίσκων για τη 

συμμετοχή τους στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά της 

«Ονειρούπολης 2019-

2020» εντός και πέριξ 

του Δημοτικού Κήπου 

(σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας 

της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς) 

 

Δράμα   12-11-2019 

 

Η αναπληρώτρια γραμματέας  

 

Μαρία Μαντή  


