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1.  325.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα 

Ο μ ό φ ω ν α  

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων 

της δημοτικής παράταξης «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 

2020» ότι, δεν αντιλαμβάνονται πώς μέσα σε λίγα 

λεπτά , αποστέλλεται ορθή επανάληψη για ένα θέμα, 

που στην πραγματικότητα αλλάζει ολόκληρο το θέμα 

και γιατί αποσύρεται ένα ολόκληρο θέμα.  

Δε γνωρίζουμε τι μεσολάβησε, αλλά εικάζουν ότι 

αυτό θα το καταλάβουν κατά τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας, σε σχέση με την ψήφο δημοτικής αρχής 

και μείζονας αντιπολίτευσης 

2.  326.  Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2020-2021» και των 

δαπανών αυτής - 

Εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας  για 

την υποβολή όλων των 

αναγκαίων αιτήσεων για 

τη χορήγηση όλων των 

αποφάσεων ή 

γνωμοδοτήσεων  από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, 

ψήφισαν θετικά, με την επιπλέον επισήμανση του 

δημοτικού συμβούλου Τάσσου Μιχαήλ, ότι έλαβε 

υπόψη ότι στη φετινή διοργάνωση εξαιτίας της 

επιδημιολογικής κατάστασης δεν θα υπάρχουν 

δράσεις ,παιχνίδια και δραστηριότητες που μπορούν 

να προκαλέσουν συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

ανθρώπων. Έλαβα  υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

καθήλωση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά 

λειτουργία με περιορισμούς και το γεγονός ανάγκης 

τόνωσης της ψυχολογίας πολιτών και αγοράς 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Κιοσσέ Χρήστου, 

5)Σιδερά Χρυσής, 6) Μυστακίδη Ιωάννη, 7) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 8) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως ψηφίζουν θετικά, επειδή έγιναν αποδεκτές οι 

προτάσεις τους στο μεγαλύτερο μέρος τους και 

επισημαίνοντας ότι η πρότασή τους είναι η 

Ονειρούπολη να γίνει με όλες τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας και με 

ευλαβική τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 4) 

Ιωαννίδη Δημητρίου , 5) Κιόρτεβε Παρθένας , 6) 

Γεωγιάδη Γερβάσιου και 7) Μουχτάρη Γεωργίου, 

επί της εισήγησης, που αποτελεί πρόταση της 

δημοτικής αρχής , υπερψηφίζοντας την δική τους 

πρόταση περί ακύρωσης της φετινής Ονειρούπολης 

όπως την κατέθεσαν στο προηγούμενο δημοτικό 

συμβούλιο και όπως την επισυνάπτουν. (Στις 16.48 ή 

ώρα, κοινοποιήθηκε η πρόταση των ανωτέρω και η 

οποία έχει όπως παρακάτω, ζητώντας να τεθεί σε 

ψηφοφορία, σε αντιπαραβολή με την πρόταση της 



δημοτικής αρχής, κάτι που δεν έγινε) 

Επιπλέον, θεωρούν ότι ορισμένοι  κωδικοί που 

αποτελούν τον Προϋπολογισμό της Ονειρούπολης, 

όπως την πρότεινε η δημοτική αρχή, είναι αχρείαστοι 

ή υπερβολικά κοστολογημένοι. 

Πρώτον, δεν μπορεί να δίνουμε 45000 ευρώ περίπου 

για οπτικοακουστικά μέσα όπως γιγαντοοθόνες. Αν 

τις αγοράζαμε λιγότερα χρήματα θα κόστιζαν. 

Δεύτερον, δεν είναι δυνατό να μιλάει η δημοτική 

αρχή για ασφάλεια σχετικά με την υγεία των 

Δραμινών και να ξοδεύει 10 χιλιάδες ευρώ για να 

φτιάξει ένα σποτ και να το διαφημίσει σε ΜΜΕ που 

έχει σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, όταν η 

κατάσταση με τον Covid είναι αυτή που βιώνουμε 

στη χώρα. 

Τρίτον, όσο κι αν συμφωνούν σε μια ιστοσελίδα 

σύγχρονη και διαδραστική για την Ονειρούπολη, 

είναι απίστευτο να ξοδεύει ο δήμος 50 χιλιάδες ευρώ 

για κατασκευή ιστοσελίδας. Αναμένουν την 

εισήγηση που θα συντάξει η υπηρεσία, που θα 

κοστολογεί με 50 χιλιάδες ευρώ την κατασκευή μιας 

ιστοσελίδας. Οι 50 χιλιάδες ευρώ για ιστοσελίδα 

μπορεί όντως να εξασφαλίσουν μια πανελλαδική 

πρωτιά για τη Δράμα με την κατασκευή της πιο 

ακριβής ιστοσελίδας σε όλη τη χώρα. 

Συμφωνούν με την αύξηση του ποσού για στολισμό, 

αλλά, δυστυχώς, είναι το μόνο που συμφωνούν, 

οπότε θα αδυνατούσαν να ψηφίσουν έναν τέτοιο 

προϋπολογισμό, ακόμη κι αν τελικά συμφωνούσαν 

με τη διεξαγωγή της Ονειρούπολης για φέτος. Οι 

υγειονομικές συνθήκες στη χώρα, αλλά και στο νομό 

μας τις τελευταίες μέρες μας οδηγούν στην δύσκολη, 

αλλά υπεύθυνη απόφαση, για ακύρωση της 

Ονειρούπολης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν θετικά 

για την διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής 

και αρνητικά για τον προϋπολογισμό της, 

διαφωνώντας σε κάθε τι που δεν αποτελεί πάγιο 

υλικό και δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί τις 

επόμενες χρονιές......ειδικότερα στην 

οπτικοακουστική κάλυψη 45880€,στην παραγωγή 

video spots 4340€ και διαφημιστική κάλυψη 6200€, 

όπως είχε αναφερθεί στην εκτός ημερήσιας διάταξης 

συζήτηση που αφορούσε στην Ονειρούπολη... 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεώργιου,  διαφωνώντας με το 

περιεχόμενο και κυρίως με το κόστος της εκδήλωσης 

και τις υπέρογκες δαπάνες, προτείνοντας ειδικά 

φέτος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η εξοικονόμηση 

πόρων από την Ονειρούπολη, να δοθεί μεταξύ των 

άλλων, για την ανακούφιση των επαγγελμάτων, με 

προτεραιότητα αυτούς με εισόδημα έως 12000, με 

μείωση του τέλους καθαριότητας και του τέλους 

κατάληψης πεζοδρομίων  για τα καταστήματα 

εστίασης. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, καταψηφίζοντας την 

πρόταση της δημοτικής αρχής, έτσι όπως 



διατυπώνεται εξ' ολοκλήρου και σε όλους τους 

κωδικούς. Εμμένει στην άποψή του πως, η 

Ονειρούπολη πρέπει να γίνει κανονικότατα και δεν 

εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για καμία 

ενέργεια. Τα 120 χιλ. Ευρώ περίπου που προτείνονται 

είναι υπέρογκο ποσό για το χώρο της Πλατείας. 

 

3.  327.  Ανάθεση υπηρεσιών σε 

τρίτους για την 

υλοποίηση της 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2020-2021» 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Κιοσσέ Χρήστου, 

5)Σιδερά Χρυσής, 6) Μυστακίδη Ιωάννη, 7) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 8) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως ψηφίζουν θετικά, επειδή έγιναν αποδεκτές οι 

προτάσεις τους στο μεγαλύτερο μέρος τους και 

επισημαίνοντας ότι η πρότασή τους είναι η 

Ονειρούπολη να γίνει με όλες τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας και με 

ευλαβική τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 4) 

Ιωαννίδη Δημητρίου , 5) Κιόρτεβε Παρθένας , 6) 

Γεωγιάδη Γερβάσιου και 7) Μουχτάρη Γεωργίου, 

επί της εισήγησης, που αποτελεί πρόταση της 

δημοτικής αρχής , υπερψηφίζοντας την δική τους 

πρόταση περί ακύρωσης της φετινής Ονειρούπολης 

όπως την κατέθεσαν στο προηγούμενο δημοτικό 

συμβούλιο και όπως την επισυνάπτουν. (Στις 16.48 ή 

ώρα, κοινοποιήθηκε η πρόταση των ανωτέρω και η 

οποία έχει όπως παρακάτω, ζητώντας να τεθεί σε 

ψηφοφορία, σε αντιπαραβολή με την πρόταση της 

δημοτικής αρχής, κάτι που δεν έγινε) 

Επιπλέον, θεωρούν ότι ορισμένοι  κωδικοί που 

αποτελούν τον Προϋπολογισμό της Ονειρούπολης, 

όπως την πρότεινε η δημοτική αρχή, είναι αχρείαστοι 

ή υπερβολικά κοστολογημένοι. 

Πρώτον, δεν μπορεί να δίνουμε 45000 ευρώ περίπου 

για οπτικοακουστικά μέσα όπως γιγαντοοθόνες. Αν 

τις αγοράζαμε λιγότερα χρήματα θα κόστιζαν. 

Δεύτερον, δεν είναι δυνατό να μιλάει η δημοτική 

αρχή για ασφάλεια σχετικά με την υγεία των 

Δραμινών και να ξοδεύει 10 χιλιάδες ευρώ για να 

φτιάξει ένα σποτ και να το διαφημίσει σε ΜΜΕ που 

έχει σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, όταν η 

κατάσταση με τον Covid είναι αυτή που βιώνουμε 

στη χώρα. 

Τρίτον, όσο κι αν συμφωνούν σε μια ιστοσελίδα 

σύγχρονη και διαδραστική για την Ονειρούπολη, 

είναι απίστευτο να ξοδεύει ο δήμος 50 χιλιάδες ευρώ 

για κατασκευή ιστοσελίδας. Αναμένουν την 

εισήγηση που θα συντάξει η υπηρεσία, που θα 

κοστολογεί με 50 χιλιάδες ευρώ την κατασκευή μιας 

ιστοσελίδας. Οι 50 χιλιάδες ευρώ για ιστοσελίδα 

μπορεί όντως να εξασφαλίσουν μια πανελλαδική 

πρωτιά για τη Δράμα με την κατασκευή της πιο 



ακριβής ιστοσελίδας σε όλη τη χώρα. 

Συμφωνούν με την αύξηση του ποσού για στολισμό, 

αλλά, δυστυχώς, είναι το μόνο που συμφωνούν, 

οπότε θα αδυνατούσαν να ψηφίσουν έναν τέτοιο 

προϋπολογισμό, ακόμη κι αν τελικά συμφωνούσαν 

με τη διεξαγωγή της Ονειρούπολης για φέτος. Οι 

υγειονομικές συνθήκες στη χώρα, αλλά και στο νομό 

μας τις τελευταίες μέρες μας οδηγούν στην δύσκολη, 

αλλά υπεύθυνη απόφαση, για ακύρωση της 

Ονειρούπολης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν θετικά 

στην ανάθεση των υπηρεσιών, εκτός αυτών που 

ψήφισαν αρνητικά στο πρώτο θέμα, διαφωνώντας σε 

κάθε τι που δεν αποτελεί πάγιο υλικό και δεν θα 

μπορέσει να χρησιμοποιηθεί τις επόμενες 

χρονιές......ειδικότερα στην οπτικοακουστική κάλυψη 

45880€,στην παραγωγή video spots 4340€ και 

διαφημιστική κάλυψη 6200€, όπως είχε αναφερθεί 

στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση που 

αφορούσε στην Ονειρούπολη... 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεώργιου,  διαφωνώντας με το 

περιεχόμενο και κυρίως με το κόστος της εκδήλωσης 

και τις υπέρογκες δαπάνες, προτείνοντας ειδικά 

φέτος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η εξοικονόμηση 

πόρων από την Ονειρούπολη, να δοθεί μεταξύ των 

άλλων, για την ανακούφιση των επαγγελμάτων, με 

προτεραιότητα αυτούς με εισόδημα έως 12000, με 

μείωση του τέλους καθαριότητας και του τέλους 

κατάληψης πεζοδρομίων  για τα καταστήματα 

εστίασης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, καταψηφίζοντας την 

πρόταση της δημοτικής αρχής, έτσι όπως 

διατυπώνεται εξ' ολοκλήρου και σε όλους τους 

κωδικούς. Εμμένει στην άποψή του πως, η 

Ονειρούπολη πρέπει να γίνει κανονικότατα και δεν 

εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για καμία 

ενέργεια. Τα 120 χιλ. Ευρώ περίπου που προτείνονται 

είναι υπέρογκο ποσό για το χώρο της Πλατείας. 

4.  328.  Αντικατάσταση μέλους 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Δράμας 

(Δ.Ε. Υ.Α.Δ.) - 

εκπρόσωπος εργαζομένων  

Ο μ ό φ ω ν α  

 

 

Δράμα   29-10-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 
 


