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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΧΩΡΙ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΖΙΝΟ 

 

το δθμ.ςυμβ τθσ Δευτζρασ 21-09-2020  θ παραταξθ μασ  ηθτθςε από τον κ.Διμαρχο   να 

κατακζςει τθν πρόταςθ του για τθν πορεία και τθν διάςωςθ του Καηίνο εκτόσ και αν 

αποδζχεται τθν πρόταςθ του ομίλου comer. 

H παράταξι μασ απζρριψε από τθ πρϊτθ ςτιγμι τθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ωσ επιεικϊσ 

απαράδεκτθ και κα ζπρεπε να αποκρουςκεί αςυηθτθτί  από τον ίδιο τον Διμαρχο. 

Ο κ Διμαρχοσ μασ απάντθςε ότι όλοι μαηί (οι παρατάξεισ)  κα φτιάξουμε τθν πρόταςθ ςτθν 

επιτροπι διαβοφλευςθσ. 

Επομζνωσ: Ο κ. Διμαρχοσ τθσ πόλθσ αποδζχκθκε και ςυνομολόγθςε ότι δεν ζχει πρόταςθ 

για τθ ςχζςθ του Διμου με το Καηίνο. 

Δυςτυχϊσ αποδεικνφεται και επιβεβαιϊνεται για πολλοςτι φορά ότι είτε αδυνατεί,  είτε 

 ( για άδθλουσ λόγουσ),  δεν επικυμεί να διατυπϊςει πρόταςθ, ϊςτε να παραμείνει για 

ςυηιτθςθ θ πρόταςθ Comer ωσ θ μόνθ δυνατι για ςυηιτθςθ και δυνάμενθ να ικανοποιιςει 

το ηθτοφμενο παροτι ολεσ οι παραταξεισ τθσ αντιπολιτευςθσ τθν απερριψαν. 

Ο κ. Διμαρχοσ επίςθσ αποκάλυψε ότι δεν ζχει ενθμερϊςει τθ δθμοτικι του ομάδα επί τθσ 

προτάςεωσ  του comer group.  

Οταν επομζνωσ δεν ζχει πρόταςθ ωσ Διμαρχοσ και ωσ Πρόεδροσ τθσ Σουριςτικισ και όταν 

δεν ενθμερϊνει τθν ομάδα του για τθν πρόταςθ Comer και κατά πολφ περιςςότερο τουσ 

δθμότεσ, αναπόφευκτα αναρωτιζται ο κακζνασ, πωσ αντιλαμβάνεται τον ρόλο του, τα 

κακικοντα  και τθν ευκφνθ των κζςεϊν του; Ωσ διεκπεραιωτι ξζνων επικυμιϊν ι ωσ 

ενδιάμεςου  αντιςυμβαλλομζνων, χωρίσ τθν δυνατότθτα ζκφραςθσ τθσ δικισ του κζςεωσ;  

Καυχικθκε ακόμθ  ο κ. Διμαρχοσ ότι αν δεν είχε βρεκεί (δθλ. αν ο ίδιοσ δεν τον είχε βρεί)  ο 

όμιλοσ comer το καηίνο κα θταν κλειςτό. 

Η παράταξθ μασ του ζκεςε το ερϊτθμα: Γιατί δεν ζκανε  δθμόςια πρόςκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ για το Καηίνο, αλλά ειςπράξαμε "ςιωπι ιχκφοσ" εκ μζρουσ του.  

Αναμζνουμε ακόμθ  τθν πρόταςθ του κ. Δθμάρχου και  τθν ενθμζρωςθ τθσ Δθμοτικισ του 

ομάδασ  για να αρχίςει ο διάλογοσ ςτθν επιτροπι διαπραγμάτευςθσ, με ηθτοφμενο το 

ςυμφζρον του Διμου. 

Εχουμε προσ τοφτο υπομονι και μζχρι τότε ασ μθν τολμιςει να ψικυρίςει ότι δικεν θ 

Αντιπολίτευςθ φρενάρει τθν διαδικαςία, αλλά  να ζχει υπόψθ του ότι "οι καιροί ου μενετοί" 

(οι καιροί δεν περιμζνουν), ο χρόνοσ τρζχει  αρνθτικά για το καηίνο και τθν τουριςτικι και 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ κα είναι ο ίδιοσ. 
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