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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  109.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης (μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και 

δηλώσεων )και 

συζήτησης θέματος  ως 

κατεπείγον 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Κιοσσές Χρήστος, 5) Σιδερά Χρυσή, 6) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 7) Νικολαϊδης Φώτιος και 

8) Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, δεν συμμετείχαν 

στη συνεδρίαση, αποστέλλοντας email και 

υπογράφοντας δήλωση κατά περίπτωση, ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας για την ακύρωση της νόμιμης 

απόφασης για λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, απείχαν από τη 

συνεδρίαση, αποστέλλοντας email, πριν από την 

έναρξή της, διαμαρτυρόμενοι για την μη εκτέλεση 

από πλευράς του Δημάρχου, της απόφασης για τη 

λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και για την 

αντισυνταγματική τροποποίηση που ψηφίστηκε από 

την Κυβέρνηση και αφορά την κατάργηση κατ΄ 

ουσίαν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

2.  110.  Έγκριση της 06/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την Β΄ 

κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Κιοσσές Χρήστος, 5) Σιδερά Χρυσή, 6) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 7) Νικολαϊδης Φώτιος και 

8) Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, δεν συμμετείχαν 

στη συνεδρίαση, αποστέλλοντας email και 

υπογράφοντας δήλωση κατά περίπτωση, ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας για την ακύρωση της νόμιμης 

απόφασης για λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, απείχαν από τη 

συνεδρίαση, αποστέλλοντας email, πριν από την 

έναρξή της, διαμαρτυρόμενοι για την μη εκτέλεση 

από πλευράς του Δημάρχου, της απόφασης για τη 

λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και για την 

αντισυνταγματική τροποποίηση που ψηφίστηκε από 

την Κυβέρνηση και αφορά την κατάργηση κατ΄ 

ουσίαν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε θετικά για την κατανομή, με τις 

επισημάνσεις; 

1) υπάρχει η ανάγκη αύξησης χρηματοδότησης των 

σχολικών επιτροπών για να καλυφθούν οι 



προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία των 

σχολείων, κάτι που πρέπει να απαιτήσει η δημοτική 

αρχή από την Κυβέρνηση  

2) ιδιαίτερα από τις 18/05/2020 που θα 

λειτουργήσουν περισσότερες τάξεις Γυμνασίων και 

Λυκείων, κατά πόσο ο Δήμος θα ανταποκριθεί στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις 

3) απαιτείται μονιμοποίηση των καθαριστριών με 

σύμβαση έργου, προκειμένου να καλυφθούν οι 

υπάρχουσες ανάγκες 

 

Δράμα   13-05-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


