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στην Πόλη 2022»» 
 

Στη Δράμα, και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας, σήμερα την 29η Ιουνίου 
2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 18.00 και  λήξης 21.40, έλαβε χώρα η τακτική Συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 
177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
ύστερα από την με αρ.πρωτ.24432/23-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 
Καραμπατζάκη Δημητρίου, η οποία απεστάλη με e-mail και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 
            Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

1 Μουρβετίδης Μιχαήλ 10 Χαρακίδης Κυριάκος 

2 Χατζηγιάννης Αναστάσιος 11 Μλεκάνης Μιχαήλ 

3 Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 12 Μελισσινός Στυλιανός 

4 Χαραλαμπίδης Ανδρέας 13 Κιοσσές Χρήστος 

5 Τόλιου Αναστασία 14 Σιδερά Χρυσή 

6 Καψημάλης Ιωάννης 15 Νικολαΐδης Φώτιος 

7 Εφραιμίδης Ιωάννης 16 Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 

8 Δεμερτζής Γεώργιος 17 Παπαδόπουλος Αχιλλεύς 

9 Καραμπατζάκης Δημήτριος 18 Κιόρτεβε Παρθένα 

  19 Γεωργιάδης Γερβάσιος 

  20 Μήτρου Γεώργιος 

  21 Καλαϊδόπουλος Κοσμάς 

κ.ο.κ. 
 
Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω: 1)Τάσσου Μιχαήλ, 

2)Δερματίδης Ανέστης,3)Καλλινικίδης Ελευθέριος,4)Ευθυμιάδης Ιωακείμ,5)Μυστακίδης 
Ιωάννης,6)Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,7)Αποστολίδης Κυριάκος,8)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
(δικαιολογημένα απών),9)Ιωαννίδης Δημήτριος(δικαιολογημένα απών),10)Μουχτάρης 
Γεώργιος,11)Ηλιόπουλος Στέργιος(δικαιολογημένα απών) και 12)Χατζηιωάννου 
Χαρίκλεια(δικαιολογημένα απούσα) 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία 21μελών από συνολικά 33μέλη, και με 
την παρουσία της Μαντή Μαρίας, υπαλλήλου του Δ. Δράμας, αναπληρώτριας της ειδικής 
γραμματέως- πρακτικογράφου Δ.Σ., ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα. 
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Γίνεται μνεία ότι o Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τα θέματα με 
την εξής σειρά: πρώτα το 1ο έκτακτο, έπειτα το 2ο έκτακτο θέμα, το 3ο έκτακτο θέμα, το 5ο 
έκτακτο θέμα, να προταχθεί το 1ο τακτικό και έπειτα να ακολουθήσει το 4ο έκτακτο 
θέμα(διότι στην αναμόρφωση περιλαμβάνεται σχετική δαπάνη) και στη συνέχεια τα τακτικά 
θέματα της ημερήσιας διάταξης (2ο, 3ο, 4ο, έως και 9ο τακτικό). Η πρόταση του κ. προέδρου 
για τη σειρά συζήτησης των θεμάτων έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα. 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Τάσσου Μιχαήλ, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των προ 
ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δερματίδης Ανέστης, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των 
προ ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Εφραιμίδης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου 
θέματος, προσήλθε μετά τη συζήτηση του 5ου έκτακτου θέματος και αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των 
προ ημερησίας θεμάτων και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Χρήστος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 
θεμάτων 
Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Νικολαΐδης Φώτιος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Αχιλλέας, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ 
ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μουχτάρης Γεώργιος, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των 
προ ημερησίας θεμάτων, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος, προσήλθε 
κατά τη συζήτηση του 4ου έκτακτου θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού 
θέματος  
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου 
έκτακτου θέματος και προσήλθε μετά τη συζήτηση του 5ου έκτακτου θέματος 
 
 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Δράμας: Αθανασιάδου Ευανθία, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 
2ου τακτικού θέματος 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κ. Αγρού: Παναγιώτογλου Γεώργιος, προσήλθε λίγο μετά την 
έναρξη συζήτησης των προ ημερησίας θεμάτων και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
έκτακτου θέματος 
 
Δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων(άνω των 300 κατοίκων), 
Ξηροποτάμου: Βούλτσιος Δημήτριος, Χωριστής: Ζαρόγλου Κωνσταντίνος 
Καλλιφύτου: Παπαδόπουλος Χρήστος, Κουδουνίων: Κοτσαμπάσης Μιχαήλ, 
Μαυροβάτου: Συμεωνίδης Ανέστης, Μικροχωρίου: Ζορπίδης Ισαάκ,  
Μοναστηρακίου: Κουσίνα Κωνσταντινιά, Μυλοποτάμου: Παντελίδου Ελένη,  
Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος, Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος,  
καθώς και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων(κάτω των 300 κατοίκων) Λιβαδερού: Ξυγιντζής 

Γεώργιος, Μακρυπλαγίου: Κομάτογλου Νικόλαος, Σκαλωτής: Σαλωνίδης Θεόδωρος 
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          Ο  κ. πρόεδρος  εισάγοντας  το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  παρουσιάζει  στο  σώμα  
το με αρ.πρωτ.24403/23-06-2022  έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού σχετικά με την  έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών  και ψυχαγωγικών 
δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022», και  καλεί  αυτό  να  αποφασίσει σχετικά.  
          Με το ανωτέρω έγγραφο εστάλη η από 23-06-2022 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει 
όπως παρακάτω: 
              «Στο εδάφιο (α) της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος 
Α') Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπεται ότι: «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους 
οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 
διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, 
που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 
ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η 
Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την 
προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 
ενδιαφερόντων  των κατοίκων του…..». 
              Ανάμεσα στα Ελευθέρια και το  Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, προτείνεται 
πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, κατά τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, 
ώστε να διατηρηθεί η πόλη μας ενδιαφέρουσα και ζωντανή πολιτιστικά και να συγκρατήσει 
τους νέους και να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της περιφέρειας. 

Ο Πολιτισμός είναι σύμμαχος των ανθρώπινων σχέσεων, προάγει την κριτική σκέψη, 

τον οραματισμό και σαφώς συμβάλλει στη προβολή της πόλης μας σαν πολιτιστικός 

προορισμός. Στη διάρκειά του θα προγραμματιστούν νέες πρωτοπόρες δράσεις που θα 

διαφημίσουν την πόλη μας, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική της ταυτότητα 

 Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται ολόκληρη η Δράμα, στο κέντρο και στις 

γειτονιές της, φέτος το καλοκαίρι, να μετατραπεί σε μια μεγάλη σκηνή τέχνης και πολιτισμού, 

με συναυλίες, αφιερώματα και παραστάσεις/δράσεις θεάτρου και μουσικής για μικρούς και 

μεγάλους, που θα φιλοξενηθούν σε πλατείες, ανοιχτούς χώρους, γειτονιές, τοπικές κοινότητες, 

με ελεύθερη είσοδο. Με τη δράση «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»,  ο Δήμος Δράμας καθιστά 

κάθε γειτονιά εστία τέχνης, προσφέροντας στους κατοίκους κάθε περιοχής, πρόσβαση στην 

ψυχαγωγία με επιλεγμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη 

Δράμα με αγάπη και σεβασμό στις πολιτιστικές και χωροταξικές ιδιαιτερότητές της και στους 

ανθρώπους της και θα πραγματοποιηθούν από 18 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022. 

  

«Καλοκαίρι στην Πόλη 2022» 

Οι βασικές συνιστώσες της στοχοθέτησης της πρότασης είναι οι παρακάτω:  

1) Συμπερίληψη/Συμμετοχικότητα: Το σύνολο των δράσεων/εκδηλώσεων θα προσφέρονται 

δωρεάν με ελεύθερη είσοδο/συμμετοχή στο κοινό. Η φύση των δράσεων και η ποικιλομορφία 

τους εγγυώνται την συμμετοχή πολιτών με διαφορετικές ηλικίες. Για παράδειγμα, το 

πρωτάθλημα τάβλι στοχεύει να φέρει κοντά τους νεότερους με τους γηραιότερους και οι 

αφηγήσεις μύθων, το τένις και το σινεμά αποσκοπούν να προσελκύσουν παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες. Στόχος μας είναι κυρίως η ενεργός συμμετοχή και η διάδραση των πολιτών, γι’αυτό το 

λόγο επιλέξαμε να προτείνουμε σε μεγάλο βαθμό δράσεις και όχι μόνο θεάματα.  

2) Σύσφιξη των σχέσεων/επανοικειοποίηση της “γειτονιάς”: Η “γειτονιά” σαν έννοια και σαν 

θεσμός δοκιμάζεται στην σύγχρονη εποχή. Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων επιφέρει άγχος 

χρόνου, εγκλεισμό και αποξένωση. Επιπλέον, η επέλαση της πανδημίας οδήγησε τους πολίτες 

στο 1 να επανεξετάσουν την σχέση με την γειτονιά τους, τους δημόσιους και υπαίθριους 

χώρους. Η έμφαση στην γειτονιά ως τόπο συνάντησης και αναψυχής είναι ζωτικό συστατικό της 
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πρότασής μας γιατί κρίνουμε πως αποτελεί γόνιμη διέξοδο στις παθολογίες της σύγχρονης 

ζωής.  

3) Πλουραλισμός/ Διάλογος: Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις/δράσεις χαρακτηρίζονται από 

ποικιλομορφία, καθώς καλύπτουν τέχνες, πολιτισμό, αθλητισμό, παιχνίδια. Σκοπός μας είναι το 

“Καλοκαίρι στην πόλη” να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ανθρώπων με κοινό 

παρονομαστή την αγάπη για την πόλη και τις επιλογές που προσφέρει για όλους. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Τμήμα 1 

Outdoor activities και water sports θα φιλοξενηθούν για πέντε ημέρες στο πάρκο Αγίας 

Βαρβάρας με σκοπό την αναψυχή των πολιτών και την θεραπευτική επαφή με την φύση. Οι 

επισκέπτες στο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν Canoe Kayak μέσα στη λίμνη, 

τοξοβολία, τραμπολίνο και flying fox χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το πάρκο Αγίας Βαρβάρας 

είναι ιδανικός τόπος φιλοξενίας της δράσης λόγω του πρασίνου και του υγρού στοιχείου, τα 

οποία θα αξιοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα. Οι δράσεις απευθύνονται σε 

παιδιά και ενήλικες. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τα θέματα ασφάλειας και αστικής ευθύνης. Θα 

ζητηθεί η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες.  

 

Τμήμα 2 

Δευτέρα 25/7 Γνωριμία με το τένις και διαδραστικά παιχνίδια. 4  

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και περισσότερους φίλους όλων των ηλικιών. Στην 

Δράμα με αφορμή την σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην περιοχή της ανάπλασης 

από τον Δήμο, στοχεύουμε να αναδείξουμε το άθλημα και τα οφέλη του. Οι πιστοποιημένοι 

προπονητές των τριών συλλόγων της Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις με διαδραστικό και 

ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα 

βήματα του αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η 

καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της καλής πρακτικής της ενασχόλησης με αθλητικές 

δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο.  

 

Τρίτη 26/7 Αγώνες τάβλι και Αναβίωση παιχνιδιών εποχής. 

 Τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του σχολείου και οι διαγωνιζόμενοι θα 

συμμετέχουν σε αγωνιστική τάβλι. Θα απονεμηθούν αναμνηστικά συμμετοχής. Με αυτή την 

δράση αποσκοπούμε στην γνωριμία και την διάδραση διαφορετικών ηλικιών μεταξύ τους και 

στην κοινωνικοποίηση ατόμων της ίδιας γειτονιάς και όχι μόνο. Σε δεύτερο χρόνο, τα παιδιά και 

ίσως και πρόθυμοι ενήλικες υπό την καθοδήγηση συντονιστών, θα εξοικειωθούν με και θα 

παίξουν παιχνίδια παλαιότερων εποχών, όπως το τζαμί. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των μικρών 

ηλικιών για ελεύθερο παιχνίδι στη γειτονιά και η απαγκίστρωσή τους από τις ηλεκτρονικές 

συσκευές και τον καναπέ. 

 

 Τετάρτη 27/7 Αφήγηση μύθων και θρύλων από την παράδοση και ανταλλαγή βιβλίων.  

Παρουσίαση μύθων και θρύλων από την ελληνική λαϊκή παράδοση από διάφορες περιοχές της 

χώρας μας με στοιχεία του φανταστικού και του περιέργου με αφηγηματικό τρόπο 

ατμοσφαιρικό και παραστατικό. Συνοδευτικά θα πραγματοποιηθεί ανταλλακτικό παζάρι 

λογοτεχνικών βιβλίων  
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 Πέμπτη 28/7 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας  

Θα στηθεί σινεμά στον αύλειο χώρο του σχολείου και θα προβληθεί ταινία κατάλληλη για 

παιδιά και ενήλικες. Η δράση αποσκοπεί στην σύσφιξη των σχέσεων της γειτονιάς και 

εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον θεσμό του θερινού σινεμά.  

 

Παρασκευή 29/7 Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας  

Η ιστορική από το 1906 Φιλαρμονική Ορχήστρα Χωριστής υπό την καθοδήγηση του μαέστρου 

της Νίκου Βουλόδημου θα παίξει ένα καλοκαιρινό δροσερό ρεπερτόριο υπό το φως των 

αστεριών. 

 

Τμήμα 3 

Σμύρνη: Ο τόπος – οι άνθρωποι – τα τραγούδια  

Αποσπάσματα από εικόνες, μαρτυρίες και τραγούδια και συνοδευτική συναυλία με Σμυρναίικη 

μουσική. Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπορικό στην κοσμοπολίτισσα Σμύρνη, την «Γκιαούρ 

Ιζμίρ», αλλά και μια αναφορά στους τρόπους με τους οποίους -μετά την καταστροφή- οι 

άνθρωποί της, οι πρόσφυγες, πλούτισαν την οικονομική, την πνευματική και την καλλιτεχνική 

ζωή της Ελλάδας. Θα ακουστούν και θα προβληθούν αποσπάσματα από μαρτυρίες, εικόνες και 

τραγούδια, που κινούνται στο περιθώριο της «επίσημης» Ιστορίας, έχουν όμως τη δυνατότητα 

να την κάνουν πιο ζωντανή και γι’ αυτό μας βοηθούν να την κατανοήσουμε. 

 

Τμήμα 4 

Διαδραστική παράσταση με ζωντανή μουσική, για εφήβους και ενήλικες. 

 Περιγραφή: Μία παράσταση που φέρει στο κέντρο της την «Ιστορία»: την ιστορία του τόπου 

μας, την ιστορία μιας παράστασης, την προσωπική μας ιστορία, μια ανθρώπινη ιστορία. Γιατί 

τις ιστορίες τις φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι, είτε συμμετέχουμε ενεργά μέσα σε αυτές, είτε 

παραμένουμε θεατές. Για να τις διατηρήσουμε στη μνήμη μας φωτογραφίζουμε κάθε στιγμή 

που θέλουμε να μας θυμίζει που ήμασταν, με ποιόν ήμασταν, και πως ήμασταν. Στο Camp 22 ο 

κόσμος, οι ιστορίες και οι ζωές, μας ανήκουν. Στο Camp 22 την Ιστορία τη γράφουμε εμείς. 

 

Τμήμα 5 

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και περισσότερους φίλους όλων των ηλικιών. Στην 

Δράμα με αφορμή την σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην περιοχή της ανάπλασης 

από τον Δήμο, στοχεύουμε να αναδείξουμε το άθλημα και τα οφέλη του. Οι πιστοποιημένοι 

προπονητές των τριών συλλόγων της Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις με διαδραστικό και 

ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα 

βήματα του αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η 

καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της καλής πρακτικής της ενασχόλησης με αθλητικές 

δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο.  

 

Τμήμα 6 

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί για πολλούς το μέλλον των μετακινήσεων καθότι αποτελεί μια πιο 

οικολογική λύση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως ένα υβριδικό 

είδος ανάμεσα στα μηχανάκια και τα συμβατικά ποδήλατα παρουσιάζονται ως μια σύγχρονη 

και ξεκούραστη λύση αστικής μετακίνησης. 

Τμήμα 7 

8/8 Γνωριμία με το τένις και διαδραστικά παιχνίδια (ομοίως με Τμήμα 2) 
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9/8 Αγώνες τάβλι και Αναβίωση παιχνιδιών εποχής (ομοίως με Τμήμα 2) 

10/8 Αφήγηση μύθων και θρύλων από την παράδοση και ανταλλαγή βιβλίων (ομοίως με Τμήμα 

2) 

 11/8 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας(ομοίως με Τμήμα 2) 

 

Τμήμα 8 

Μουσική συναυλία σε λάτιν ρυθμούς από 6μελή ορχήστρα, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας, 

το βράδυ της Αυγουστιάτικης πανσελήνου 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τμήμα Ημερομηνία  Τόπος Διεξαγωγής Δράση 

1 18-22 Ιουλίου 2022 Γρασίδια Αγίας Βαρβάρας Δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και 

παιχνίδια νερού 

2 25-29 Ιουλίου 2022 Νέα Κρώμνη (14ο Δ.Σ Δράμας) Βγαίνουμε στη γειτονιά 1 

3 1 Αυγούστου 2022 Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας  Μουσικό Οδοιπορικό με θέμα τη Σμύρνη 

4 2-3 Αυγούστου 2022 Βυζαντινά Τείχη Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός «Camp 22” 

5 4 Αυγούστου 2022 Περιοχή Ανάπλασης Γνωριμία με το τένις στην ανάπλαση 

6 5 Αυγούστου 2022 Περιοχή Ανάπλασης Βόλτες με ηλεκτρικά ποδήλατα στην  

ανάπλαση 

7 8-11 Αυγούστου 2022 Πάρκο Σαμοθράκης και  

Ορτακίου 

Βγαίνουμε στη γειτονιά 2 

8 12 Αυγούστου 2022 Σιδηροδρομικός Σταθμός  

Δράμας 

Μουσική Συναυλία το βράδυ της 

Αυγουστιάτικης Πανσελήνου 

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Δαπάνες  Ποσό με ΦΠΑ  Περιγραφή Δαπανών 

Γραφιστικές Εργασίες 3.500,00€ Σχεδιασμός γραφιστικών, λογότυπο, 
διαχείριση μέσων μαζικής δικτύωσης 

Outdoor activities και water sports 5.000,00€ ενοικίαση, μεταφορά, εγκατάσταση, 
τοποθέτηση εξοπλισμού και 
εξυπηρέτηση κοινού για πέντε ημέρες 

2 Συναυλίες και 2 εκδηλώσεις αφήγησης 
μύθων/ιστοριών, σίτιση)  

4.140,00€ Αμοιβές, ένσημα, φόρος, 
 σίτιση μουσικού σχήματος 
 και αφηγητή 

Κόστος σχεδιασμού-υλοποίησης-επίβλεψης 6.000,00€ Κόστος σχεδιασμού, υλοποίησης, 
επίβλεψης, πρόσληψης βοηθού,  
λογιστική υποστήριξη, εμψύχωσης 

Έξοδα παραγωγής Υλικά-αναμνηστικά, 

σχεδιασμός 

1.400,00€ σχεδιασμός/ τύπωμα/ αγορά 

αναμνηστικών συμμετοχής κ.α 

Τραπέζια/καθίσματα/τέντες/μεταφορικά 1.050,00€ ενοικίαση και μεταφορά τραπεζιών, 

καθισμάτων, σκιάστρων 

Ενοικίαση εξοπλισμού 

(φωτογραφ.κάμερες,drone κλπ) 

3.000,00€ Ενοικίαση φωτογραφικών μηχανών, 

καμερών, και λοιπού εξοπλισμού για 

δημιουργία προωθητικού υλικού για 

 τις ανάγκες της διοργάνωσης 

Τυπογραφικά 2.900,00€ Περιλαμβάνουν κάθε είδους 

τυπογραφικές εργασίες για όλες τις 

εκδηλώσεις πχ. Μακέτες, αφίσες, 
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προσκλήσεις, πανό, Banner κλπ 

Προβολή/Διαφήμιση 760,00€ Έξοδα προβολής (διαφήμιση σε 

ραδιόφωνο-διαδίκτυο  

Πνευματικά δικαιώματα ταινίας 250,00€ Κόστος πληρωμής πνευματικών 

δικαιωμάτων ταινίας προβολής 

Σύνολο 28.000,00 €  

     Η συνολική δαπάνη (προϋπολογισμός) για τις ως άνω πολιτιστικές εκδηλώσεις/ δράσεις 

ανέρχεται στο ποσό των 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Σύνολο 22.580,65€ +ΦΠΑ 24%) 

και θα καλυφθεί από το Κ.Α 15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων). 

    Επισημαίνεται ότι στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την ηχητική και 

φωτιστική κάλυψη δεδομένου ότι αυτές θα καλυφθούν από τον κωδικό 15.6162.11 με τίτλο 

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας».  

     Στο τμήμα Παιδείας δια Βίου Μάθησης και πολιτισμού εργάζονται έξι (6) άτομα Διοικητικό 
προσωπικό και απασχολούνται ως εξής: 
1  ΠΕ Κοινωνιολόγων  και  1 Υπάλληλος  ΔΕ   που έχουν τοποθετηθεί στις Σχολικές επιτροπές  
1 ΠΕ Κοινωνιολόγων υπεύθυνη του Κέντρου Νεότητας  
1 ΠΕ Γυμναστής υπεύθυνος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις  
1 ΠΕ Αρχαιολόγων υπεύθυνη γραμματείας του Τμήματος για τις πολιτιστικές δράσεις και 
επιχορηγήσεις πολιτιστικών σωματείων  
1 υπάλληλος ΔΕ που έχει έρθει με μετάταξη από την ΔΕΚΠΟΤΑ και συνεχίζει να ασκεί τα 
καθήκοντα που είχε πριν από την μετακίνησή της έως ότου τελειώσει η εκκαθάριση της. 
    Όπως είναι εμφανές η Υπηρεσία δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση 
των παραπάνω δράσεων και προτείνεται η ανάθεση της υλοποίησης του ως άνω προγράμματος 
σε ιδιώτη. 
    Η ανάθεση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων για την πραγματοποίηση των ως άνω 

αναφερόμενων δαπανών θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.  

   Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την 

διοργάνωση των ως άνω πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων, την ανάθεση υλοποίησης αυτών 

σε ιδιώτη και την έγκριση των δαπανών».   

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις 
αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Είδε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 και 4623/2019, την εισήγηση της υπηρεσίας  
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ: δέκα(10) οι Δ.Σ.           
κ.κ. 1)Μουρβετίδης Μιχαήλ, 2)Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3)Τάσσου Μιχαήλ, 4)Παναγιωτίδης 
Αλέξανδρος, 5)Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 6)Τόλιου Αναστασία, 7)Καψημάλης Ιωάννης, 
8)Δερματίδης Ανέστης, 9)Δεμερτζής Γεώργιος, 10)Καραμπατζάκης Δημήτριος  
ΠΑΡΩΝ: πέντε(5) οι Δ.Σ. της παράταξης «πόλη+ζωή» κ.κ. 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 2)Μλεκάνης 
Μιχαήλ, 3)Μελισσινός Στυλιανός, 4)Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος και 5) ο Δ.Σ. της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ» κ. Μήτρου Γεώργιος 
Κατά: τέσσερις(4) οι Δ.Σ. της παράταξης «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» κ.κ. 1)Κιόρτεβε Παρθένα, 
2)Γεωργιάδης Γερβάσιος, 3)Μουχτάρης Γεώργιος, και 4) ο Δ.Σ. της παράταξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ  
ΤΗ ΔΡΑΜΑ» κ. Καλαϊδόπουλος Κοσμάς  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 
➢ Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι  την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων 
«Καλοκαίρι στην Πόλη 2022», όπως αναλύονται παρακάτω: 
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Τμήμα 1 

Outdoor activities και water sports θα φιλοξενηθούν για πέντε ημέρες στο πάρκο Αγίας 

Βαρβάρας με σκοπό την αναψυχή των πολιτών και την θεραπευτική επαφή με την φύση. Οι 

επισκέπτες στο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν Canoe Kayak μέσα στη λίμνη, 

τοξοβολία, τραμπολίνο και flying fox χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το πάρκο Αγίας Βαρβάρας 

είναι ιδανικός τόπος φιλοξενίας της δράσης λόγω του πρασίνου και του υγρού στοιχείου, τα 

οποία θα αξιοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα. Οι δράσεις απευθύνονται σε 

παιδιά και ενήλικες. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τα θέματα ασφάλειας και αστικής ευθύνης. Θα 

ζητηθεί η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες.  

 

Τμήμα 2 

Δευτέρα 25/7 Γνωριμία με το τένις και διαδραστικά παιχνίδια. 4  

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και περισσότερους φίλους όλων των ηλικιών. Στην 

Δράμα με αφορμή την σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην περιοχή της ανάπλασης 

από τον Δήμο, στοχεύουμε να αναδείξουμε το άθλημα και τα οφέλη του. Οι πιστοποιημένοι 

προπονητές των τριών συλλόγων της Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις με διαδραστικό και 

ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα 

βήματα του αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η 

καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της καλής πρακτικής της ενασχόλησης με αθλητικές 

δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο.  

 

Τρίτη 26/7 Αγώνες τάβλι και Αναβίωση παιχνιδιών εποχής. 

 Τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του σχολείου και οι διαγωνιζόμενοι θα 

συμμετέχουν σε αγωνιστική τάβλι. Θα απονεμηθούν αναμνηστικά συμμετοχής. Με αυτή την 

δράση αποσκοπούμε στην γνωριμία και την διάδραση διαφορετικών ηλικιών μεταξύ τους και 

στην κοινωνικοποίηση ατόμων της ίδιας γειτονιάς και όχι μόνο. Σε δεύτερο χρόνο, τα παιδιά και 

ίσως και πρόθυμοι ενήλικες υπό την καθοδήγηση συντονιστών, θα εξοικειωθούν με και θα 

παίξουν παιχνίδια παλαιότερων εποχών, όπως το τζαμί. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των μικρών 

ηλικιών για ελεύθερο παιχνίδι στη γειτονιά και η απαγκίστρωσή τους από τις ηλεκτρονικές 

συσκευές και τον καναπέ. 

 

 Τετάρτη 27/7 Αφήγηση μύθων και θρύλων από την παράδοση και ανταλλαγή βιβλίων.  

Παρουσίαση μύθων και θρύλων από την ελληνική λαϊκή παράδοση από διάφορες περιοχές της 

χώρας μας με στοιχεία του φανταστικού και του περιέργου με αφηγηματικό τρόπο 

ατμοσφαιρικό και παραστατικό. Συνοδευτικά θα πραγματοποιηθεί ανταλλακτικό παζάρι 

λογοτεχνικών βιβλίων  

 

 Πέμπτη 28/7 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας  

Θα στηθεί σινεμά στον αύλειο χώρο του σχολείου και θα προβληθεί ταινία κατάλληλη για 

παιδιά και ενήλικες. Η δράση αποσκοπεί στην σύσφιξη των σχέσεων της γειτονιάς και 

εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον θεσμό του θερινού σινεμά.  

 

Παρασκευή 29/7 Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας  

Η ιστορική από το 1906 Φιλαρμονική Ορχήστρα Χωριστής υπό την καθοδήγηση του μαέστρου 

της Νίκου Βουλόδημου θα παίξει ένα καλοκαιρινό δροσερό ρεπερτόριο υπό το φως των 

αστεριών. 
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Τμήμα 3 

Σμύρνη: Ο τόπος – οι άνθρωποι – τα τραγούδια  

Αποσπάσματα από εικόνες, μαρτυρίες και τραγούδια και συνοδευτική συναυλία με Σμυρναίικη 

μουσική. Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπορικό στην κοσμοπολίτισσα Σμύρνη, την «Γκιαούρ 

Ιζμίρ», αλλά και μια αναφορά στους τρόπους με τους οποίους -μετά την καταστροφή- οι 

άνθρωποί της, οι πρόσφυγες, πλούτισαν την οικονομική, την πνευματική και την καλλιτεχνική 

ζωή της Ελλάδας. Θα ακουστούν και θα προβληθούν αποσπάσματα από μαρτυρίες, εικόνες και 

τραγούδια, που κινούνται στο περιθώριο της «επίσημης» Ιστορίας, έχουν όμως τη δυνατότητα 

να την κάνουν πιο ζωντανή και γι’ αυτό μας βοηθούν να την κατανοήσουμε. 

 

Τμήμα 4 

Διαδραστική παράσταση με ζωντανή μουσική, για εφήβους και ενήλικες. 

 Περιγραφή: Μία παράσταση που φέρει στο κέντρο της την «Ιστορία»: την ιστορία του τόπου 

μας, την ιστορία μιας παράστασης, την προσωπική μας ιστορία, μια ανθρώπινη ιστορία. Γιατί 

τις ιστορίες τις φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι, είτε συμμετέχουμε ενεργά μέσα σε αυτές, είτε 

παραμένουμε θεατές. Για να τις διατηρήσουμε στη μνήμη μας φωτογραφίζουμε κάθε στιγμή 

που θέλουμε να μας θυμίζει που ήμασταν, με ποιόν ήμασταν, και πως ήμασταν. Στο Camp 22 ο 

κόσμος, οι ιστορίες και οι ζωές, μας ανήκουν. Στο Camp 22 την Ιστορία τη γράφουμε εμείς. 

 

Τμήμα 5 

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και περισσότερους φίλους όλων των ηλικιών. Στην 

Δράμα με αφορμή την σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην περιοχή της ανάπλασης 

από τον Δήμο, στοχεύουμε να αναδείξουμε το άθλημα και τα οφέλη του. Οι πιστοποιημένοι 

προπονητές των τριών συλλόγων της Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις με διαδραστικό και 

ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα 

βήματα του αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η 

καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της καλής πρακτικής της ενασχόλησης με αθλητικές 

δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο.  

 

Τμήμα 6 

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί για πολλούς το μέλλον των μετακινήσεων καθότι αποτελεί μια πιο 

οικολογική λύση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως ένα υβριδικό 

είδος ανάμεσα στα μηχανάκια και τα συμβατικά ποδήλατα παρουσιάζονται ως μια σύγχρονη 

και ξεκούραστη λύση αστικής μετακίνησης. 

 

Τμήμα 7 

8/8 Γνωριμία με το τένις και διαδραστικά παιχνίδια (ομοίως με Τμήμα 2) 

9/8 Αγώνες τάβλι και Αναβίωση παιχνιδιών εποχής (ομοίως με Τμήμα 2) 

10/8 Αφήγηση μύθων και θρύλων από την παράδοση και ανταλλαγή βιβλίων (ομοίως με Τμήμα 

2) 

 11/8 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας(ομοίως με Τμήμα 2) 

 

Τμήμα 8 

Μουσική συναυλία σε λάτιν ρυθμούς από 6μελή ορχήστρα, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας, 

το βράδυ της Αυγουστιάτικης πανσελήνου 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τμήμα Ημερομηνία  Τόπος Διεξαγωγής Δράση 

1 18-22 Ιουλίου 2022 Γρασίδια Αγίας Βαρβάρας Δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και 

παιχνίδια νερού 

2 25-29 Ιουλίου 2022 Νέα Κρώμνη (14ο Δ.Σ Δράμας) Βγαίνουμε στη γειτονιά 1 

3 1 Αυγούστου 2022 Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας  Μουσικό Οδοιπορικό με θέμα τη Σμύρνη 

4 2-3 Αυγούστου 2022 Βυζαντινά Τείχη Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός «Camp 22” 

5 4 Αυγούστου 2022 Περιοχή Ανάπλασης Γνωριμία με το τένις στην ανάπλαση 

6 5 Αυγούστου 2022 Περιοχή Ανάπλασης Βόλτες με ηλεκτρικά ποδήλατα στην  

ανάπλαση 

7 8-11 Αυγούστου 2022 Πάρκο Σαμοθράκης και  

Ορτακίου 

Βγαίνουμε στη γειτονιά 2 

8 12 Αυγούστου 2022 Σιδηροδρομικός Σταθμός  

Δράμας 

Μουσική Συναυλία το βράδυ της 

Αυγουστιάτικης Πανσελήνου 

 

 
➢ Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι  τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διοργάνωση των ως άνω 

πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Δαπάνες  Ποσό με ΦΠΑ  Περιγραφή Δαπανών 

Γραφιστικές Εργασίες 3.500,00€ Σχεδιασμός γραφιστικών, λογότυπο, 
διαχείριση μέσων μαζικής δικτύωσης 

Outdoor activities και water sports 5.000,00€ ενοικίαση, μεταφορά, εγκατάσταση, 
τοποθέτηση εξοπλισμού και 
εξυπηρέτηση κοινού για πέντε ημέρες 

2 Συναυλίες και 2 εκδηλώσεις αφήγησης 
μύθων/ιστοριών, σίτιση)  

4.140,00€ Αμοιβές, ένσημα, φόρος, 
 σίτιση μουσικού σχήματος 
 και αφηγητή 

Κόστος σχεδιασμού-υλοποίησης-επίβλεψης 6.000,00€ Κόστος σχεδιασμού, υλοποίησης, 
επίβλεψης, πρόσληψης βοηθού,  
λογιστική υποστήριξη, εμψύχωσης 

Έξοδα παραγωγής Υλικά-αναμνηστικά, 

σχεδιασμός 

1.400,00€ σχεδιασμός/ τύπωμα/ αγορά 

αναμνηστικών συμμετοχής κ.α 

Τραπέζια/καθίσματα/τέντες/μεταφορικά 1.050,00€ ενοικίαση και μεταφορά τραπεζιών, 

καθισμάτων, σκιάστρων 

Ενοικίαση εξοπλισμού 

(φωτογραφ.κάμερες,drone κλπ) 

3.000,00€ Ενοικίαση φωτογραφικών μηχανών, 

καμερών, και λοιπού εξοπλισμού για 

δημιουργία προωθητικού υλικού για 

 τις ανάγκες της διοργάνωσης 

Τυπογραφικά 2.900,00€ Περιλαμβάνουν κάθε είδους 

τυπογραφικές εργασίες για όλες τις 

εκδηλώσεις πχ. Μακέτες, αφίσες, 

προσκλήσεις, πανό, Banner κλπ 

Προβολή/Διαφήμιση 760,00€ Έξοδα προβολής (διαφήμιση σε 

ραδιόφωνο-διαδίκτυο  

Πνευματικά δικαιώματα ταινίας 250,00€ Κόστος πληρωμής πνευματικών 

δικαιωμάτων ταινίας προβολής 

Σύνολο 28.000,00 €  
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Η συνολική δαπάνη (προϋπολογισμός) για τις ως άνω πολιτιστικές εκδηλώσεις/ δράσεις 

ανέρχεται στο ποσό των 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Σύνολο 22.580,65€ +ΦΠΑ 24%) 

και θα καλυφθεί από το Κ.Α 15.6471.01 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» του 

προϋπολογισμού οικ.έτους 2022. Επισημαίνεται ότι στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

δαπάνες για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη δεδομένου ότι αυτές θα καλυφθούν από τον 

κωδικό 15.6162.11 με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας».  

 
➢ Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι  την ανάθεση υλοποίησης των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022» σε ιδιώτη, λόγω του ότι η υπηρεσία δεν διαθέτει το 
απαιτούμενο προσωπικό 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Δράμας 
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