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1.  13.  Έγκριση του κατεπείγοντος 

της δια Περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θέματος ως 

κατεπείγον 

Ομόφωνα 

 

2.  14.  Έγκριση της 30/2021 

απόφασης της Ο.Ε. σχετικά 

με την 1
η
 Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 

Ομόφωνα 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης, ψήφισαν υπέρ της 

απόφασης της Ο.Ε. 

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 Κων/νος, 

ψήφισαν θετικά, επισημαίνοντας όπως και 

στην Οικονομική Επιτροπή την μεγάλη 

καθυστέρηση εκκίνησης εκ μέρους της 

δημοτικής αρχής των διαδικασιών λύσης 

και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, παρόλο 

που ορίστηκαν εκπρόσωποι στη 

διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε γι 

αυτό το λόγο και θα έπρεπε μέσα σε ένα 

τρίμηνο να έχει ήδη συνεδριάσει, έτσι ώστε 

να μην υπάρχει πρόβλημα και με τη 

μισθοδοσία. Όπως ανέφεραν και στην 

Ο.Ε., κατανοούν την αγωνία των 

εργαζομένων γιατί, το πρόγραμμα  

«Βοήθεια στο σπίτι», είναι της ΔΕΚΠΟΤΑ 

και θα μεταφερθεί στο ΝΠΔΔ, με 

καθυστέρηση φυσικά και θεωρούν πως, 

εξαιτίας της καθυστέρησης, θα υπάρξει  

πρόβλημα και στη λειτουργία του 

ΚΔΑΠμεΑ. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2)Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος και 5)Μουχτάρης Γεώργιος, 

ψήφισαν θετικά, συμφωνώντας όπως και 

στην Οικονομική Επιτροπή με την μείζονα 

αντιπολίτευση, αν και είχαν σκοπό να 

τοποθετηθούν στο ΔΣ, στη συζήτηση για 

τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

επισημαίνοντας όμως την μεγάλη 

καθυστέρηση εκκίνησης εκ μέρους της 

δημοτικής αρχής των διαδικασιών λύσης 

και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, παρόλο 



που ορίστηκαν εκπρόσωποι στη 

διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε γι 

αυτό το λόγο αλλά, δεν υπήρξε καμία 

εξέλιξη. Όπως ανέφεραν και στην Ο.Ε , 

καλούν τον πρόεδρο του ΔΣ, να εντάξει το 

θέμα της λύσης και εκκαθάρισης της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, στο αμέσως επόμενο ΔΣ, να 

αποσταλεί η ΑΔΣ προς την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μ.Θ. και να ξεκινήσουν οι 

διαδικασίες, εικάζοντας πως θα υπάρχει και 

η συναίνεση του Δημάρχου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος, ψήφισε θετικά αποκλειστικά 

λόγω του ότι αφορά εργαζόμενους σε ένα 

κλάδο που γνωρίζει δυστυχώς πολύ καλά 

και από προβλήματα και από ομηρεία εδώ 

και 17 χρόνια, προκειμένου να επιλυθεί το 

πρόβλημά τους, αναφέροντας ότι               

ο Προϋπολογισμός του Δήμου και για το 

2021 έχει αντιλαϊκό χαραχτήρα, γι’ αυτό 

και τον καταψήφισαν και καταψηφίζουν 

σταθερά και τις αναμορφώσεις του. 

 

Δράμα   12-02-2021 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά  


