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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  275.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θέματος   ως 

κατεπείγον 

Ομόφωνα 

2.  276.  Λήψη απόφασης για τη 

συμμετοχή του Δήμου 

Δράμας στο 

συλλαλητήριο που 

διοργανώνεται από την 

Επιτροπή αγώνα για την 

Ελληνικότητα της 

Μακεδονίας την 6
η
 

Ιουνίου 2018 στην πόλη 

της Δράμας 

Με την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος 

Αντιπολίτευσης, Μλεκάνη Μιχαήλ, να συμπληρωθεί 

η παρούσα απόφαση με το «συμμετέχουμε στο πλαίσιο 

του ψηφίσματος της 05/2018 ΔΣ δηλαδή, δεν 

συμμετέχουμε αποδεχόμενοι οτιδήποτε διότι, θα 

παρεισφρήσουν πολλοί και θα ειπωθούν πολλά.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως συμφωνεί 

στην πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου και την 

παραχώρηση της πλατείας, ασχέτως με τη διαφορετική 

άποψη που έχει ως προς το θέμα ονοματοδοσίας της 

FYROM, χωρίς να αμφισβητεί την Ελληνικότητα της 

Μακεδονίας, ψηφίζοντας λευκό ως προς το πλαίσιο του 

ψηφίσματος που εξέδωσε ο Δήμος με την 05/2018 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει 

καταψηφίσει και μειοψηφώντας ως προς την βοήθεια 

που ζητά η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της 

Μακεδονίας 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
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ΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας,  υπενθυμίζοντας και 

υιοθετώντας φυσικά πλειοψηφικά, το ψήφισμα που 

εξέδωσε σχετικά με την Εθνική προσπάθεια, όπως αυτό 

αναφέρεται στην 05/2018 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

 Καλεί όλους τους πολίτες σε κινητοποίηση για 

την έκφραση της διαμαρτυρίας για τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται και για την πορεία που κατά πάσα 

πιθανότητα θα λάβει το θέμα.  

 



 Συμμετέχει στο πλαίσιο του ψηφίσματος της 

05/2018 ΔΣ , στη διαδήλωση της 06
ης

 /06/2018 και ώρα 

19.30 στην κεντρική Πλατεία της πόλης , την οποία 

παραχωρεί για τη διεξαγωγή αυτής,  

 

 Στηρίζει τις εκδηλώσεις που έχουν 

προγραμματιστεί για το Μακεδονικό Ζήτημα, 

ανταποκρινόμενος σε ότι του έχει ζητηθεί από την 

Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της 

Μακεδονίας , διασφαλίζοντας την παρουσία της 

ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για την προστασία των πολιτών 

 

 

 

 

 

 

Δράμα   06-06-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


