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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 77 του Ν. 4555/2018». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός 

Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 13.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, 

υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2048/04-

03-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 

παρόντες 4: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

1. ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, προσήλθε στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

αποχώρησε πριν την έναρξη του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και 

προσήλθε εκ νέου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/08-03-2022 Τακτικής Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 25/2022 
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Ο Πρόεδρος αρχικά θέτει υπόψη των μελών του Σώματος τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 77 παρ. 3 του Ν.4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες: 
«(…) 3.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το 

οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει 

απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης (…) ». 

Εν συνεχεία, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το θέμα : 

1. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2023-2026 Δήμου 

Δοξάτου,  
προτείνοντας τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ 

αριθμ.πρωτ.601706/01-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης και την  υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 

(ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία 

η  8.3.2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πολυετούς  προγραμματισμού 

ανθρώπινου δυναμικού του δήμου μας για τα έτη 2023-2026. Η καθυστέρηση της εισαγωγής 

του θέματος οφείλεται στο ότι περιμέναμε απάντηση από τους αρμόδιους φορείς για την 

πορεία των προτάσεων μας στο πρόγραμμα της κινητικότητας, που συνδέεται άμεσα με τον 

ως άνω προγραμματισμό.   

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  του Ν. 

4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5). 

4. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.601706/01-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης. 

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 εγκύκλιο του  

Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π) .  

6. Ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,   

7. Την αριθμ.πρωτ. 2096/08-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει ως κατεπείγουσα τη συζήτηση και λήψη απόφασης, εκτός ημερησίας διάταξης, για 

το θέμα: 

1. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2023-2026 Δήμου Δοξάτου.  

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/08-03-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: 6ΒΥ5Ω95-Α2Μ
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