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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 332  Έγκριση του κατεπείγοντος της 
Συνεδρίασης και συζήτησης θεμά-
των ως κατεπείγοντα 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου διότι, είπε ότι 
ψηφίζει όχι για το κατεπείγον της συνεδρίασης, 
αλλά επειδή είναι δια περιφοράς και εικάζει ότι 
θα υπάρχει πλειοψηφία για το κατεπείγον, θα 
τοποθετηθεί και για τα θέματα.   

2 333 Έγκριση 4ης Τροποποίησης της με 
αρ. πρωτ. 17989/28-06-2019 
(19SYMV-005189480) σύμβασης με  
τίτλο «Υλο-ποίηση Δράσεων Προ-
βολής και Δημοσιότητας (Παραδο-
τέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) 
στα πλαίσια του έργου με τίτλο 
“Joint actions for the development 
and implementation of new techno-
logies for the optimal management 
of water resources in the urban 
environment” και ακρωνύμιο “LY-
SIS”, το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊ-
κής Διασυνοριακής Συνεργασίας 
IN-TERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ 2014-2020 

Ομόφωνα 

3 334 Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. 
πρωτ. 24022/15.09.2020 σύμβασης 
με  τίτλο "Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείρι-
ση αστικών απορριμμάτων, με έμ-
φαση στην πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων.  

Ομόφωνα 

4 335 Έγκριση όρων δημοπράτησης συ-
νοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, για την ανάθεση της 
γενικής υπηρεσίας «Οπτικοακου-
στική και φωτιστική κάλυψη Ονει-
ρούπολης» 

           Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής 
κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου διότι, είπε ότι 
ψηφίζει όχι, εμμένοντας στη θέση της παρά-
ταξής μας ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία εκ-
δήλωση με το όνομα Ονειρούπολη φέτος και 
θα πρέπει να μην ξοδευτούν τόσα πολλά λε-
φτά. Ο συγκεκριμένος συνοπτικός διαγωνι-
σμός μάλιστα δεν είναι από αυτούς που και να 
μη γίνει Ονειρούπολη θα μείνει για τις επόμε-
νες χρονιές. Θεωρούμε ότι δεν θα γίνει Ονει-
ρούπολη και προτείνουμε αυτά τα χρήματα να 
δοθούν για αγορά tablets που θα δοθούν σε 
μαθητές που έχουν ανάγκη, προκειμένου να 
συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση.  

5 336 Ένταξη του Δήμου Δράμας στο 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την α-
πασχόληση μακροχρόνια ανέρ-γων 
ηλικίας 55-67 ετών. 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου διότι, 
είπε ότι συμφωνούμε ο δήμος να συμμετέχει 
στο πρόγραμμα, απλά θα θέλαμε διευκρινή-
σεις. Ψηφίζω ναι, με επιφυλάξεις.  

6 337 Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης 
(4-μηνης) απασχόλησης λόγω άμε-
σης ανάγκης λήψης μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορω-νοϊού 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση του μέλους της επι-
τροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου διότι, 
είπε ότι Ψηφίζω ναι, με την επιφύλαξη της 



COVID-19 χρονικής διάρκειας.  

 

Δράμα 13-11-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


