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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

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

Ομόφωνα 
 

2 422.  Τροποποίηση της 394/2021 από-
φαση σας 

Ομόφωνα 
 

3 423. Εξειδίκευση πιστώσεων  Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής: 1) 
Τσιαμπούση Αλέξανδρου και 2)Αποστολίδη Κυριάκου οι 
οποίοι είπαν ότι δεν εχουν πρόβλημα με το ποσόν των 
340.000 €, αλλά θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς 
την εξωστρέφεια και την διαφήμιση της όλης εκδήλωσης. 
Δεν θεωρούν ότι έχουμε αρκετά χρήματα στο να διαφημί-
σουμε και να προσελκύσουμε κόσμο και από έξω, θα έ-
πρεπε να είναι μεγαλύτερα αυτά τα ποσά. Έχουμε αμφι-
βολίες ως προς το εάν θα μπορούν να λειτουργήσουν 
αυτά τα σπιτάκια ώστε να αποφεύγουμε τον συνωστισμό 
τουλάχιστον στο επίπεδο παιδιών. Για το επίπεδο του 
ελέγχου εγώ πιστεύουμε θα γίνεται με δεδομένο ότι αυτήν 
την υποχρέωση θα την εχουν οι ίδιες που θα αναλάβουν 
τις δράσεις και προφανώς η αστυνομία θα τους ελέγχει εάν 
κάνουν σωστά την δουλειά τους. Ψηφίζουμε την εξειδί-
κευση με τις παρατηρήσεις που θέσαμε αλλά θεωρούμε ότι 
είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που αποφασίσαμε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τις δράσεις, αλλά 
από την στιγμή που εσείς αναλαμβάνεται την ευθύνη και 
λέτε ότι με τον τρόπο που θα γίνουν αυτές οι δράσεις θα 
αποφευχθεί ο συνωστισμός και είναι καθαρά δική σας 
ευθύνη καθαρά της Δημοτικής Αρχής και αυτών που θα 
αναλάβουν τις δράσεις, εμείς στο πλαίσιο με το να υπάρ-
χουν οσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις μέσα στα 
υγειονομικά μέτρα θα ψηφίσουμε ναι.  

Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής : 
κ. Τάσσου Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι ψηφίζει την εξειδίκευ-
ση των δαπανών αλλά ότι η πλατφόρμα η ψηφιακή που 
υπάρχει δεν είναι επαρκής αλλά είναι μικρός ο προϋπολο-
γισμός ώστε θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή δημιουργία 
μιάς πλατφόρμας που θα μας εξυπηρετούσε, επίσης με 
ξενίζει στα μάτια μου το ποσόν των 1.240 € για σύστημα 
για κινητό μέσο μεγαφωνικό γιατί το θεωρώ παρωχημένο 
στο 2021.    

Δράμα 10-11-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


