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A/A ΑΡ. 
ΑΠΟΦ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΕΝΟΥ 

1.  48.  Έγκριση του κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος 

ως κατεπείγον 

Ομόφωνα 

2.  49.  Επανεισαγωγή του θέματος «Λύση 

της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας» 

 

Κατά πλειοψηφία 
 

 (11) ένδεκα ψήφοι υπέρ της πρότασης του 

γραφείου Δημάρχου: 1) Μουρβετίδη Μιχαήλ, 2) 

Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Τάσσου Μιχαήλ, 4) 

Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, 6) Τόλιου Δάντζερα Αναστασίας, 7) 

Καψημάλη Ιωάννη, 8) Κυριακίδη Χρήστου, 9) 

Δερματίδη Ανέστη, 10) Εφραιμίδη Ιωάννη και 11) 

Δεμερτζή Γεωργίου περί: 

 

• Λύσης και εκκαθάρισης της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, διότι τα 

διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της 

• Ορισμού της  Εταιρίας Ορκωτών 

Λογιστών, με τη χαμηλότερη προσφορά των 

19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που 

θα αναλάβει την κατά νόμο διαδικασία της 

εκκαθάρισης. Το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, 

όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα παραδοθεί στην 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Δράμας, η οποία κατόπιν ελέγχου του 

περιεχομένου του θα προβεί στη σύνταξη σχετικής 

εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο.  

• μεταφοράς του συγχρηματοδοτούμενου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ Δήμου Δράμας” στο Ν.Π.Δ.Δ με 

την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας.  

• μεταφοράς του με πάσης φύσεως σχέση 

εργασίας προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης, 

όπως αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας, σε 

προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο Δράμας» 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλλινικίδη Ελευθερίου καθώς θεωρεί πως 

πρόκειται για την μεγαλύτερη εγκληματική 

πολιτική πράξη από την ίδρυση του Δήμου Δράμας 

και η ιστορία θα αποδείξει ποιος τελικά θα έχει 

δίκαιο. Τα μεγάλα ψέματα της αντιπολίτευσης θα 

τους γυρίσουν πίσω και θα το πληρώσουν πολιτικά 

στις επόμενες εκλογές 



 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ευθυμιάδη Ιωακείμ, διαφωνώντας με τη λύση της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, όπως κατ΄ επανάληψη έχει δηλώσει 

 

 

(8) οκτώ ψήφοι των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Κιοσσέ Χρήστου, 5) 

Σιδερά Χρυσής, 6) Μυστακίδη Ιωάννη, 7) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 8) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

υπέρ: 

 

• της λύσης και εκκαθάρισης της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, διότι τα 

διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη 

λειτουργία της   

• της ανάληψη της κατά νόμο διαδικασίας της 

εκκαθάρισης από την Εταιρία Ορκωτών 

Λογιστών, με τη χαμηλότερη προσφορά των 

19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

• της μεταφοράς του συγχρηματοδοτούμενου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π. με Α. Δήμου Δράμας” στο 

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας.   

• της μεταφοράς του με πάσης φύσεως σχέση 

εργασίας προσωπικού της δημοτικής 

επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας, σε προσωποπαγείς 

θέσεις στο Δήμο Δράμας 

 

 

(7) επτά ψήφοι των δημοτικών συμβούλων:1) 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 5)Παπαδόπουλου Αχιλλέως, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένας και 7) Μουχτάρη Γεωργίου 

υπέρ: 

 

• της λύσης και εκκαθάρισης της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α, με την παρατήρηση ότι 

ισχύουν όλα όσα ανέφεραν στην συνεδρίαση 

του 2020, όπου ψηφίστηκε αρχικώς η λύση 

και η εκκαθάριση της επιχείρησης. 

• Της ανάληψης της κατά νόμο διαδικασίας 

της εκκαθάρισης από την Εταιρία Ορκωτών 

Λογιστών με τη χαμηλότερη προσφορά.  

• της μεταφοράς του  προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π. με Α. Δήμου Δράμας” στο 

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας.  

• της μεταφοράς του με πάσης φύσεως σχέση 

εργασίας προσωπικού της δημοτικής 

επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας, σε προσωποπαγείς 

θέσεις στο Δήμο Δράμας. 

 

(1) μία ψήφος του δημοτικού συμβούλου 

Γεωργιάδη Γερβασίου υπέρ: 



 

• της λύσης και εκκαθάρισης της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, διότι τα 

διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη 

λειτουργία της   

• της ανάληψη της κατά νόμο διαδικασίας της 

εκκαθάρισης από την Εταιρία Ορκωτών 

Λογιστών, με τη χαμηλότερη προσφορά των 

19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

• της μεταφοράς του συγχρηματοδοτούμενου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π. με Α. Δήμου Δράμας” στο 

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας.   

• της μεταφοράς του με πάσης φύσεως σχέση 

εργασίας προσωπικού της δημοτικής 

επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας, σε προσωποπαγείς 

θέσεις στο Δήμο Δράμας 

 

 

(2) δύο ψήφοι των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηϊωάννου 

Χαρίκλειας υπέρ: 

 

• της λύσης και εκκαθάρισης της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με 

την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου 

Δράμας (με την παρατήρηση ότι ισχύουν 

όλα όσα κατά καιρούς ανέφεραν  μέσα στο 

δημοτικό συμβούλιο για τη λειτουργία της) 

• της ανάληψης της κατά νόμο διαδικασίας 

της εκκαθάρισης από την  Εταιρία 

Ορκωτών Λογιστών με τη χαμηλότερη 

προσφορά  

• υπέρ της μεταφοράς του  προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π. με Α. Δήμου Δράμας” στο 

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου Δράμας  

• υπέρ της μεταφοράς του με πάσης φύσεως 

σχέση εργασίας προσωπικού της δημοτικής 

επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας, σε 

προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο Δράμας  

 

 

 

(1) Μία ψήφος του επικεφαλής της 

δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δράμας», Μήτρου Γεωργίου, υπέρ: 

 

• της λύσης και εκκαθάρισης της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, διότι τα 

διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη 

λειτουργία της   

• της ανάληψη της κατά νόμο διαδικασίας της 

εκκαθάρισης από την Εταιρία Ορκωτών 

Λογιστών, με τη χαμηλότερη προσφορά των 



19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

• της μεταφοράς του συγχρηματοδοτούμενου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος 

“Κ.Δ.Α.Π. με Α. Δήμου Δράμας” στο 

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας.   

• της μεταφοράς του με πάσης φύσεως σχέση 

εργασίας προσωπικού της δημοτικής 

επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας, σε προσωποπαγείς 

θέσεις στο Δήμο Δράμας 

 
 
Δράμα 17-03-2021 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  
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