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Το Project Δράμα 2020 είναι μία κίνηση ενεργών και υπεύθυνων 
Δραμινών, γεννημένη από την ανάγκη να χτιστεί ένας υγιής και εύ-
ρυθμος Δήμος, απαλλαγμένος από τον κομματισμό και από την πρό-
ταξη του ατομικού έναντι του κοινού συμφέροντος. Αυτή η ανάγκη 
επιβάλει να εφαρμοστούν οι προτάσεις που καταθέτουμε και αυτό 
θα συμβεί μόνο αν η ψήφος σας, μας φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι άξονες του προγράμματός μας, που αλληλοσυμπληρώνονται και 
συνδέονται αναδεικνύοντας το στρατηγικό μας σχέδιο για το Δήμο, 
αποτελούν ισχυρές ιδεολογικές και προγραμματικές μας δεσμεύ-
σεις. Επιγραμματικά:

• Είναι ιδεολογική μας δέσμευση η όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη Αυτοτέλεια του Δήμου

• Είναι ιδεολογική μας δέσμευση η ακομμάτιστη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

• Είναι ιδεολογική μας δέσμευση η μεταρρύθμιση στον 
τρόπο εκλογής Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων με 
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο

• Είναι προγραμματική μας δέσμευση να μη μεταμφιέζο-
νται τα έργα της διοίκησης ενός τόπου από αυτονόητες 
υποχρεώσεις σε πολιτικά οράματα

• Είναι προγραμματική μας δέσμευση η θεσμοθέτηση 
ανεξάρτητων αρχών στη μεσολάβηση των σχέσεων 
Δήμου & Δημότη, για να χτυπήσουμε την πελατειακή 
λογική μια για πάντα.

• Είναι ιδεολογική μας δέσμευση η υιοθέτηση καλών πρα-
κτικών από άλλους δήμους τόσο σε εθνικό όσο και και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στον καιρό της κρίσης, η Ιστορία 
δείχνει ότι χρειάζονται ρηξικέλευθες 
αποφάσεις. Απευθύνομαι σε εσάς, 
ως πρώτος μεταξύ ίσων μέσα στο 
Project Δράμα 2020, και σας ζητώ 
να μας κρίνετε από τα πρόσωπα, τη 
φρεσκάδα, τη νοοτροπία, τις προθέ-
σεις και την όρεξη να σχεδιάσουμε 
όλοι μαζί μια διαφορετική Δράμα. 
Έτσι μονάχα θα δείτε την πιο εναλ-
λακτική, αξιόπιστη και ανατρεπτική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση από όσες είδα-
τε μέχρι σήμερα.

Η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι προγραμματισμός έργων και 
δράσεων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κάτι που μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει διάθεση των δεδο-
μένων, των παραγόντων και των παραμέτρων που εμπλέκονται 
στην οποιαδήποτε αποφασισμένη πορεία δράσης.

Η εφαρμογή μιας σοβαρής πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση επιτάσσει αρχικά τον καθορισμό των στόχων και του ορά-
ματος και, κατόπιν, τη θέσπιση μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
σχεδιασμού, ώστε βήμα-βήμα να υλοποιούνται οι στόχοι. Και 
προϋποθέτει μελέτες βάσει των οποίων θα επιλεγούν και θα 
προϋπολογισθούν τα έργα, η πηγή χρηματοδότησης και η βιω-
σιμότητά τους.

Ένα δέντρο δε βγάζει καρπούς μόλις φυτευτεί. Θέλει να σπαρ-
θεί την κατάλληλη εποχή, στο κατάλληλο έδαφος. Χρειάζεται 
φροντίδα και περιποίηση με κόπο και μεράκι. Αν όλα γίνουν 
όπως πρέπει, τότε μόνο απολαμβάνουμε τους καρπούς και εί-
μαστε περήφανοι γιατί το καταφέραμε.

Βασική αρχή μας για την ανάπτυξη της Δράμας είναι η πεποίθη-
ση των ανθρώπων που απαρτίζουν το Project Δράμα 2020 ότι 
προγραμματίζουμε στο παρόν, στοχεύοντας στο μέλλον. Τα με-
γάλα έργα δεν τελειώνουν ούτε σε μια μέρα ούτε με θαύματα.
Όμως και τα μικρά πρέπει να εξυπηρετούν την καθημερινότητα 
των πολιτών και όχι πολιτικά ή ιδιωτικά συμφέροντα. Όσο για 
την πρότασή μας, αυτή σαφώς και δεν μπορεί να είναι απόλυτα 
κοστολογημένη. Ωστόσο, το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, στο 
οποίο πιστεύουμε, δίνει την ευκαιρία στο Δήμο μας να αυξήσει 
τα έσοδά του, να μηδενίσει την αδιαφάνεια και την πελατειακή 
λογική και να ιεραρχεί τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες 
του.

Για να μπορεί ο Δήμος μας να αναπτυχθεί όπως οι σύγχρονες 
«έξυπνες και βιώσιμες» Ευρωπαϊκές Πόλεις πρέπει να στοχεύ-
σουμε στην εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του και στον 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
στην ένταξή του Δήμου Δράμας στον εθνικό και ευρωπαϊκό 
χάρτη, στον εκσυγχρονισμό των δομών, στη δημιουργία οικολο-
γικής πόλης και φυσικά στη Συμμετοχικότητα.
Έτσι λοιπόν, παρουσιάζουμε τους κύριους και έντονα αλληλέν-
δετους άξονες των ιδεών μας:

Ψηφίζουμε Μέλλον
Ψηφίζουμε Project Δράμα 2020
Καλφόπουλος Ευάγγελος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δράμας

• ΖΩΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Ομάδα Project Δράμα 2020



• Δράμα ψηφιακή πόλη
• Αστικές αναπλάσεις – Ποδηλατόδρομοι – Στρατόπεδα           
ως αστικά πάρκα

• Προσβασιμότητα σε ηλικιωμένους και ΑMΕΑ
• Συγκοινωνιακή και Κυκλοφοριακή Βελτιστοποίηση
• Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων
• Διαχείριση Όμβριων Υδάτων
• Μέριμνα για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

Φιλοσοφία μας είναι πως η καθημερινότητα, η ζωή στο Δήμο 
Δράμας, έχει να κάνει με το σήμερα, αλλά και την προετοιμασία
του Δήμου για το σχεδιασμό της Δράμας του αύριο. Έτσι, οι 
προτάσεις που επιλέξαμε να αναπτύξουμε δεν είναι πιο σημα-
ντικές από τις υπόλοιπες, είναι όμως χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα, μέσα από τα οποία φιλοδοξούμε να αναδείξουμε ένα νέο 
μοντέλο αυτοδιοίκησης. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
■Βελτιωμένη Αστική Συγκοινωνία-Μικρότερα οχήματα μεταφοράς 

επιβατών-Επανασχεδιασμός των δρομολογίων-Ομοιόμορφος 
σχεδιασμός αστικών στάσεων

■Νησίδες στις επικίνδυνες διασταυρώσεις της πόλης
■Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο Νοσοκομείο- Χώροι στάθ-

μευσης περιμετρικά του κέντρου για τους επισκέπτες στην πόλη 
-Ελεγχόμενη Στάθμευση στο κέντρο της πόλης

■ Πεζοδρομήσεις στην πόλη και στις τοπικές και δημοτικές κοινό-
τητες

■Πεζοδρόμια φιλικά προς ΑΜΕΑ και βρεφικά καροτσάκια
■Μελέτη για δημιουργία ποδηλατοδρόμων – Σύνδεση τοπικών 

και δημοτικών διαμερισμάτων μεταξύ τους και με τη Δράμα με 
ποδηλατόδρομους - Σύστημα ελεύθερης χρήσης ποδηλάτων

■Μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ και των αστικών λεωφορείων
■Επικαιροποίηση και επιτέλους εφαρμογή της Συγκοινωνιακής 

μελέτης της πόλης της Δράμας.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ:  
Στρατόπεδα ως αστικά πάρκα
Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και σύνταξη οικονομοτε-
χνικής μελέτης για τους γενικούς άξονες εκμετάλλευσης των υπαρ-
χουσών εγκαταστάσεων. Προτείνουμε:

■Κέντρα πληροφόρησης
■Youth Hostel (νεανικό οικονομικό ξενοδοχείο)
■Παραχώρηση χώρου στο τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
■Χώροι φύλαξης-φιλοξενίας παιδιών και βρεφών
■Αίθουσες εκδηλώσεων
■Φροντίδα και χρήση εγκαταστάσεων για αθλοπαιδιές
■Προπονητήριο Σκοπευτικού Ομίλου και Συλλόγου Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης Δράμας
■Σύνδεση χώρου γηπέδου Κραχτίδη-Στρ. Ανδρικάκη-Περιφερεια-

κής Οδού-Δημοτικού Σταδίου
■Δημιουργία Βοτανικού Κήπου
 

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

• Προώθηση Πολιτισμού σε όλες τις μορφές του
• Σχεδιασμός της Τουριστικής Ταυτότητας της 

Δράμας 
• Πράσινη πόλη
• Καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων  

του Δήμου - Δημοτικό κτηματολόγιο
• Συνεργασίες με ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιφέρειας – 

Ίδρυση Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
• Δράμα-Σιδηρόνερο: Πύλη εισόδου για το 

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
• Ενίσχυση – Στήριξη της Τοπικής Γεωργίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ



Δημήτρης Αθηνάκης
Concept developer 
επιμ. εκδόσ. -  μεταφραστής

Αλεξάνδρα 
Αναστασιάδου
Ιδιωτική υπάλληλος

Η ομάδα του Project Δ
ράμα 2020 _

Θεοδοσία Βασιλειάδου 
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόφιλος Άντζας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

Χρήστος Γαϊτάνος
Απόφοιτος Πολ. και Οικονομ. 
Σπουδών Α.Π.Θ.

Νικήτας Γιαννόπουλος
Πρ. Σωμ. ΟΠΑΠ Ν. Δράμας - Αντ/
δος Παν. Συνετ.πρακτόρων.

Ιωάννης 
Δερμεντζόγλου
Τραπεζικός υπάλληλος

Γιώργος Θεοδοσιάδης
Πολιτικός Μηχ. Δομικών 
έργων

Βαρβάρα Ιωαννίδου
Ιδιωτική Υπάλληλος

Γιώργος Καλαϊτζής 
Οικονομολόγος - Λογιστής

Όλγα Βασιλειάδου
Απόφοιτος Βαλκανικών Σπ. 
Παν. Δυτ. Μακεδονίας

Βίκυ Καλλιονίδου
Χειρίστρια ιατρικών 
μηχανημάτων

Αντύπας Καρίπογλου
Δικηγόρος

Κλήμης 
Κεραμιτσόπουλος
Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου 

Αλβέρτος Κοέν
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Κιόρτεβε 
Φιλόλογος

Βαγγέλης Καλφόπουλος
Φιλόλογος, Υποψήφιος 
Δήμαρχος Δράμας

Αλκιβιάδης Γεωργιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μοναστηράκι

Νικοτσάρα

Καλός Αγρός

Δημ. Κοινοτ. Δράμας

Παναγιώτα Πορτάλιου
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Γιώργος Βέργος
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Γκαρλιαρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Χρήστος Κυβράνoγλου
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Βασίλειος Ανδρέογλου
Τραπεζικός Υπάλληλος

Κατερίνα Κυράτσα
Ιδιωτική Υπάλληλος

Γιάννης Μαυρίδης
Επιχειρηματίας

Άννα Τουγουντζόγλου 
Καθηγήτρια

Σταύρος Κουρσακλής
Ιδιωτικός υπάλληλος

Βασίλης Κρασόπουλος
Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου 
Ξένων Γλωσσών

Αγγελική Κύρακλη 
Ιδιωτική υπάλληλος

Μαρία Λύρατζη 
Φαρμακοποιός Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Οδοντιατρικής 

Χρήστος Μηλώσης 
Συνταξιούχος Καθηγητής

Δημήτρης 
Μπουντούρης
Τεχνικός Φυσικού Αερίου

Δημήτρης Πέτρου
Βοηθός Φαρμακείου

Μαρία Πουγιούδογλου
Φιλόλογος

Δήμητρα Ρωσίδου
Νοσηλεύτρια

Γιώργος Τερζίδης 
Γεωπόνος

Δημήτρης Τσετίνης
Επιχειρηματίας

Αλέξανδρος 
Τσιαμπούσης
Τοπογράφος Μηχανικός

Φρειδερίκος 
Χασεκίογλου
Φοιτητής Αρχιτεκτονικής

Χρήστος 
Χατζηγεωργίου
Εκπαιδευτικός

Χρόνης 
Χριστοφορίδης
Αγρότης

Κωνσταντίνος Λύρατζης
Μουσειολόγος - Φιλόλογος 
(Δημ. Κοινοτ. Δράμας) 

Βικτώρια Μαριάδου
Απόφοιτος Μηχ. Πληροφορικής. 
(Δημ. Κοινοτ. Δράμας)

Βλάσης Στρατής
Κρεοπώλης - Μηχανολόγος - 
Αγρότης (Δημ. Κοινοτ. Δράμας)

Μαντώ Τοκατλίδου 
Γυμνάστρια (Δημ. Ενότητα 
Σιδηρονέρου)

Νίκη Γκουδή
Περιβαλλοντολόγος (Δημ. 
Κοινοτ. Δράμας)
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
■Δημιουργία χώρου διεξαγωγής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-

κους και ανάδειξη του Φεστιβάλ σε φορέα γενικότερης ανάπτυ-
ξης κατά τη διάρκεια όλου του έτους

■Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής και χώρων συγκέντρωσης θεατρι-
κών ομάδων 

■Πραγματική ανάδειξη της ΔΕΚΠΟΤΑ ως φορέα διαχείρισης Πο-
λιτισμού

■Δημιουργία Μουσείου Υδροκίνησης στην Αγία Βαρβάρα και στα-
διακή ενοποίηση του χώρου με το Αρχαιολογικό Μουσείο, σε ένα 
Θεματικό Πάρκο 

■Πολεοδομικός ανασχεδιασμός για την ανάδειξη των ιστορικών 
κτισμάτων της πόλης με ταυτόχρονη παρέμβαση στις όψεις τους 

■Υιοθέτηση ενιαίου αρχιτεκτονικού ύφους για τα νέα κτίρια της πόλης 
■Αναβάθμιση του θεσμού της Ονειρούπολης
■Ο λαϊκός πολιτισμός ως μέσο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

■Δενδροφύτευση – Φυτεμένα Δώματα – Φορητοί Κήποι 
■Ανακύκλωση και Χρήση «Ψυχρών Υλικών» στα έργα Διαμόρφω-

σης του αστικού περιβάλλοντος 
■Επέκταση του προσβάσιμου στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας
■Δράμα – Σιδηρόνερο: Πύλη Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης
■Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
■Διευκόλυνση ίδρυσης Συνεταιρισμών 
■Μηδενικά δημοτικά τέλη για κάθε νέα μονάδα μεταποίησης-τυ-

ποποίησης
■Δημιουργία βιολογικής λαϊκής αγοράς και προϊόντων που παρά-

γονται με εναλλακτικές – παραδοσιακές μεθόδους
■Κίνητρα για αγροτικό επιχειρείν. Προώθηση Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης για προϊόντα όπως ο καπνός/αμπέλι/
κλωστική κάνναβη (διαβούλευση με παραγωγούς του νομού, το 
ΤΕΙ οινολογίας και το Ινστιτούτο Καπνού)

■Καθιέρωση «Δραμινού Πρωινού» και «Δραμινού Γεύματος» σε 
Χώρους Εστίασης, Γρήγορου Φαγητού και σε Ξενοδοχεία.

• Εθελοντική εμπλοκή κοινωνίας και ιδιωτών – Βοήθεια 
στο Σπίτι

• Στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
• Αυτοδιαχειριζόμενο κέντρο φιλοξενίας ευπαθών     
ομάδων

• Πρόνοια για τα Αδέσποτα Ζώα 
• Το Νερό ως κοινωνικό αγαθό
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο – 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 

• Δημιουργία Νέου Δημοτικού κοιμητηρίου – Δημοτικού 
Αποτεφρωτηρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚοινΣΕπ)

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που πρω-
ταρχικά επιδιώκουν δημόσιους, κοινωνικούς ή συλλογικούς σκο-
πούς μέσα στην ελεύθερη αγορά, δημιουργώντας και διαθέτοντας 
προϊόντα και υπηρεσίες και αποκομίζοντας ένα κέρδος που αξιο-
ποιούν για την ευόδωση των στόχων τους. Προσφέρουν ευκαιρίες 
για αξιοπρεπές εισόδημα και επιχειρηματικό πειραματισμό και είναι 
ιδανικές για ένα φρέσκο ξεκίνημα στην αγορά. 
    Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεριμνούν:

■για την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ 
των νέων

■για την προώθηση και διευκόλυνση της δημιουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων και
■για τη στήριξη πρωτοβουλιών των νέων

Φιλοσοφία μας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την απα-
ξίωση του πολιτικού συστήματος και τις συνέπειες της οικονομι-
κής κρίσης στη ζωή των πολιτών είναι ότι η άσκηση Κοινωνικής 
Πολιτικής αποτελεί ευθύνη των Δήμων. Είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των προγραμματικών και ιδεολογικών μας δεσμεύσεων 
η πραγματοποίηση συγκεκριμένων και καθορισμένων ενεργειών, 
ώστε να μην εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικά 
αδύναμοι. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει, με το πλεονέκτημα 
της εγγύτητάς της προς το Δημότη, να στηρίξει και να μεριμνή-
σει, όσο είναι δυνατό, για την κοινωνική ευημερία, εμπλέκοντας 
τους εθελοντές και συντονίζοντας το έργο εθελοντικών ομάδων 
πολιτών.

Φιλοσοφία μας είναι να δώσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στη 
Δράμα, αντίθετα με τα τελευταία χρόνια που είμαστε μάρτυρες 
της γήρανσής της. Προωθώντας την ταυτότητα της πόλης μέσω 
θεσμών όπως η Ονειρούπολη, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους, η Πινακοθήκη Βαλκάνιων Ζωγράφων, τα δρώμενα των 
Φώτων στα χωριά του Δήμου Δράμας, ενισχύουμε τον 
αγροτουρισμό, την ορειβασία, το μονοπατικό τουρισμό. Γενικότε-
ρα, προωθώντας μια πιο ανθρώπινη πόλη με πεζοδρόμους 
και ποδηλατοδρόμους καθιστούμε τη Δράμα ελκυστικό τόπο 
προορισμού, εγκατάστασης και ανάπτυξης επαγγελματικής 
δραστηριότητας ανθρώπων όλων των ηλικιών και όχι μόνο από 
την Ελλάδα.
Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούμε ένα Δήμο που σέβεται, προω-
θεί και ενισχύει την Πολιτισμική και Τουριστική του 
ταυτότητα, το Περιβάλλον και το Αρχιτεκτονικό του ύφος και, 
ταυτόχρονα, δημιουργεί τις βάσεις για στέρεες Κοινωνικές 
Δομές και Επιχειρηματικότητα.



Ο Δήμος μπορεί να επέμβει και, ξοδεύοντας μικρά κεφάλαια, να 
συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνέδρια, εκθέσεις ή αγο-
ρές, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και την εκμετάλλευση των ευ-
καιριών για τη σύσταση και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Βασική αρχή μας είναι ότι η άντληση και η διανομή/πώληση του 
πόσιμου νερού θα πρέπει να ελέγχεται και να γίνεται από τους δή-
μους. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στο κλείσιμο των ΔΕΥΑ, 
αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά είμαστε και αντί-
θετοι στο να συνεχίσουν οι ΔΕΥΑ να δουλεύουν όπως δούλευαν 
μέχρι σήμερα. Αναγνωρίζουμε το δίκαιο των αιτημάτων των εργα-
ζομένων, προωθούμε όμως και την αξιολόγησή τους, καθώς και την 
αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας της ΔΕΥΑΔ. Πιστεύουμε 
πως είναι εφικτή και η δημόσια λειτουργία και διαχείριση της ΔΕΥ-
ΑΔ αλλά και η συνεργασία της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με 
εξωτερικούς συνεργάτες

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

■Πλήρης αναδιάρθρωση του Δημοτικού Κυνοκομείου και δημιουρ-
γία νέου στα Κουδούνια

■Δημιουργία βάσης  δεδομένων με microchips -Διαδικτυακή ηλε-
κτρονική βάση microchips

■Δημιουργία λειτουργικού πάρκου εκγύμνασης ζώων συντροφιάς
■Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας

• Οικονομική Αυτοτέλεια του Δήμου
• Στήριξη και Συντονισμός Λειτουργικού Δικτύου 
Εθελοντισμού

• Τοπικά δημοψηφίσματα
• Συμπαραστάτης του Δημότη – Γραφείο Κοινωνικής 
Ισότητας

• Γενικές Συνελεύσεις Πολιτών
• Διαδικτυακός έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού 
• Διαδραστική Ιστοσελίδα του Δήμου
• Crowdfunding

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Φιλοσοφία μας είναι να μπορούν οι δημότες, σε μια πόλη του 21ου αιώνα, να 
έχουν έλεγχο του τι συμβαίνει στον τόπο τους, που πηγαίνουν τα χρήματά τους, 
ποιος τα διαχειρίζεται και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει πλειάδα 
αποφάσεων σε Δημοτικό και Τοπικό επίπεδο που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα 
ζωής των δημοτών. Ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα να έρθει πιο κοντά στους 
πολίτες αξιοποιώντας διάφορα, πολύ σημαντικά μέσα, τα οποία υπάρχουν 
μεν, παραμένουν αναξιοποίητα στον τόπο μας δε. Για να μπορέσει λοιπόν ένας 
Δήμος να προωθήσει αυτό που ονομάζουμε Συμμετοχικότητα και – δυστυχώς 
μέχρι σήμερα – χρησιμοποιείται για ψηφοθηρία αποκλειστικά, χρειάζεται να 
επιτευχθούν κάποιοι βασικοί στόχοι .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
  
   Μακροχρόνιος στόχος δίχως την επίτευξη του οποίου δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί εύκολα η Συμμετοχικότητα. Είναι στόχος δύσκολος καθώς 
η κύρια και ουσιαστικότερη πηγή εσόδων για να έχει ένας Δήμος Οικο-
νομική Αυτοτέλεια, είναι η Δημοτική Φορολογία.  Η μεταρρύθμιση του 
Καλλικράτη δυστυχώς άφησε τους Δήμους μετέωρους με επέκταση των 
εξουσιών τους μεν, χωρίς κεντρική (κρατική) χρηματική ενίσχυση δε. 
Ωστόσο, άνοιξε, δειλά βέβαια, το ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας. Η 

τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναπληρώσει την χρηματοδότησή της με 
τη θέσπιση και διαχείριση ενός μόνο ενιαίου ανταποδοτικού τέλους στην 
ακίνητη περιουσία και οι τοπικές κοινωνίες θα πάρουν έτσι στα χέρια 
τους τον έλεγχο των χρημάτων που ξοδεύονται στο δήμο τους.
  Η δημοτική φορολογία δεν είναι εξ ορισμού επαχθής συνθήκη, ειδικά αν 
είναι δίκαια και συνεπής. Είναι μια συμφωνία για την δημιουργία περιφε-
ρειακών πόρων και για την εξυπηρέτηση συλλογικών, τοπικού χαρακτή-
ρα, άμεσα, όταν οι πόροι χρησιμοποιούνται τοπικά και όχι από απρόσωπα 
υπουργεία. 
Επιπλέον, με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν σήμερα και με την αναπτυξι-
ακή πολιτική που προτείνουμε, φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τα έσοδα του 
Δήμου δίχως μάλιστα να αυξήσουμε τη δημοτική φορολογία (σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα θα μειωθούν κιόλας).

CROWDFUNDING 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
Το Crowdfunding συνιστά ένα νέο και απλό τρόπο εξεύρεσης κε-
φαλαίων για την υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας ή ενός επιχει-
ρηματικού σχεδίου. Αρκετά projects κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι δημιουρ-
γοί τους απευθύνθηκαν κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή για 
χρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα δημοτικά συμβούλια βά-
ζουν τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας χρηματο-
δότησης, εφόσον οι πολίτες τόσο ως χρηματοδότες, όσο και ως 
τελικοί αποδέκτες και χρήστες υπηρεσιών, καλούνται να αποφασί-
σουν για εκείνες τις παρεμβάσεις που θα προταχθούν και οι οποίες 
σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής τους. 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
Επανεισαγωγή και υποστήριξη του θεσμού του Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης ως ανεξάρτητης αρχής, που θα απο-
τελεί τον άμεσο δίαυλο επικοινωνίας των δημοτών με τη Δημοτική 
Αρχή. Μέσω του Συμπαραστάτη του Δημότη θα μπορεί ο κάθε πο-
λίτης να υποβάλει τα παράπονα ή αιτήματά του χωρίς να υποχρεώ-
νεται στον εκάστοτε δημοτικό άρχοντα.



6906495065

project.drama2020@gmail.com

www.projectdrama2020.gr

www.facebook.com/project.drama2020


