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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  194.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης (μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και 

δηλώσεων )και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλο Μήτρου Γεώργιος, δεν 

συμμετείχε στη συνεδρίαση, αποστέλλοντας email και 

αναφέροντας τα εξής: Δεν συμφωνώ με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος για την λήψη απόφαση για τα 2 θέματα και 

δεν θα συμμετέχω στην συνεδρίαση. Έπρεπε να δοθεί και 

χρόνος και εξηγήσεις για την επιλογή και το ποσό που 

δίνεται σε κάθε φορέα καθώς επίσης και απάντηση γιατί 

δεν υπάρχει βοήθεια και στους υπόλοιπους συλλόγους που 

όλοι πλήττονται σε αυτήν την συγκυρία ιδιαίτερα 

2.  195.  Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς 

συλλόγους οικ. έτους 

2020 

Ομόφωνα 
 

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «πόλη + ζωή», 

ψηφίζουν θετικά , σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και 

στη διαπαραταξιακή επιτροπή, με την επιπλέον 

παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μελισσινού Στυλιανού και 2) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως, μόλις επιστραφούν χρήματα από τον πολιτιστικό 

Σύλλογο της Χωριστής από το καρναβάλι που δεν 

πραγματοποιήθηκε, τότε αυτά να κατανεμηθούν με 

νέα απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής 

 

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΔΡΑΜΑ 2020», με την παρατήρηση ότι έχουν 

εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο να γίνεται ο 

διαμοιρασμός των επιχορηγήσεων με άλλο σύστημα 

και συγκεκριμένα με κάποιο σύστημα που θα 

βασίζεται σε κριτήρια, ωστόσο λόγω του ιδιαίτερου 

της χρονιάς, λόγω COVID-19 και με δεδομένο ότι 

ούτως ή άλλως οι σύλλογοι λειτουργούν επίσης με 

ιδιαίτερες καταστάσεις, ψηφίζουν για φέτος να 

δοθούν τα χρήματα όπως αποφασίστηκε στη 

διαπαραταξιακή επιτροπή 

 
Τα μέλη της δημοτικής παράταξης « 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Δίνουν τη θετική 

τους ψήφο έχοντας υπόψη τους πως πρόκειται για μία 

ιδιαίτερη χρονιά και πως πολλές από αυτές τις 

δράσεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω covid19... 

H πρόταση   των προς χρηματοδότηση δράσεων 

για  την επόμενη χρονιά από τους πολιτιστικούς 

συλλόγους  πρέπει  να περιέχει κοστολόγηση καθώς 

και τον σκοπό/στόχο ανά δράση ώστε να είναι μην 

είναι δύσκολη  η κατανομή των χρημάτων από το 

δημοτικό συμβούλιο 

 



3.  196.  Επιχορήγηση 

αθλητικών συλλόγων 

και σωματείων οικ. 

έτους 2020 

Ομόφωνα 

 
Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «πόλη + ζωή», 

ψηφίζουν θετικά , σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και 

στη διαπαραταξιακή επιτροπή 

 

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΔΡΑΜΑ 2020», με την παρατήρηση περί ανάγκης 

ύπαρξης κάποιων κριτηρίων, τα οποία όμως για τους 

αθλητικούς συλλόγους δεν έχουν αποφασιστεί ποτέ 

ούτε ποια θα είναι ούτε ότι θα γίνεται με αυτόν τον 

τρόπο η επιχορήγηση 

 
Τα μέλη της δημοτικής παράταξης « 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Δίνουν τη θετική 

τους ψήφο έχοντας υπόψη τους πως πρόκειται για μία 

ιδιαίτερη χρονιά και πως πολλές από αυτές τις 

δράσεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω covid19... 

H πρόταση   των προς χρηματοδότηση δράσεων 

για  την επόμενη χρονιά από τους αθλητικούς 

συλλόγους  πρέπει  να περιέχει κοστολόγηση καθώς 

και τον σκοπό/στόχο ανά δράση ώστε να είναι μην 

είναι δύσκολη  η κατανομή των χρημάτων από το 

δημοτικό συμβούλιο 
 

Δράμα   11-08-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


