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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 330  Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνε-
δρίασης και συζήτησης θέματος ως 
κατεπείγον. 

Ομόφωνα 
 

2 331 Εξιδείκευση πιστώσεων. Ε ι σ η γ ε ί τ α ι   κ α τ ά  
 π λ  ει ο ψ η φ ί α 

 Με την παρατήρηση των μελών:1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κων-

σταντίνου πως, η διαδικασία υποβολής της 

σχετικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο, έπρεπε να ξεκινήσει με εισήγηση της αρ-

μόδια υπηρεσίας 
 

 Μειοψηφούντων των μελών: 1) 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 2) Χρυσοχοΐ-

δη Ελευθέριου, Ψηφίζουν όχι γιατί έχουν κα-

ταψηφίσει τη διοργάνωση της Ονειρούπολης 

για φέτος, για τους λόγους που έχουν αναφέρει 

στις αντίστοιχες συνεδριάσεις και αφορούν 

στην πανδημία, που πλέον έχει λάβει ακραία 

μορφή, με 3000 κρούσματα ανά μέρα και με 

ολικό lock down στη χώρα. Επιπλέον, από την 

σχετική εισήγηση, αποδεικνύεται ότι η υπηρε-

σία δεν γνώριζε για την εισήγηση που έκανε η 

αντιδήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο. Τίθε-

νται θέματα λειτουργίας λοιπόν του Δήμου. 

Από πότε μια αντιδήμαρχος υποκαθιστά τις 

αρμόδιες υπηρεσίες; Τέλος, όπως είπαν και 

όταν συζητήθηκε το θέμα, κάποια ποσά, με 

κυριότερα την ιστοσελίδα και τη γιγαντοοθόνη, 

που είναι και τα μεγαλύτερα ποσά. Έχουν 

προτείνει να υπάρχει μόνο ευρύς στολισμός 

του εμπορικού κέντρου της πόλης και των βα-

σικών δρόμων των γειτονιών και των χωριών 

και παράλληλα να ακούγονται από τα μεγάφω-

να Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  Η δημοτική 

αρχή και η μείζων αντιπολίτευση θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία των Δραμινών και όλα αυτά 

γίνονται ενώ γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό 

να ακυρωθεί η Ονειρούπολη από την Κεντρική 

Κυβέρνηση. Σε εκείνη την περίπτωση όμως οι 

αναθέσεις θα έχουν γίνει και τα χρήματα θα 

έχουν ξοδευτεί δίχως λόγο.   

Δράμα 05-11-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


