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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
2. Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
3. Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
4. Δεμερτζή Γεώργιο 
5. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 
6. Μλεκάνη Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούση Αλέξανδρο 
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

 

                       Σας καλούμε την 12η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 19.00 μ.μ. και 
λήξης  21.00 μ.μ, να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω  ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 77 του 
Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και τα οριζόμενα 
του άρθρου 10 της 55/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού CVOVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί 
απόφαση στα θέματα: 

 

1. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης 
υπό τη μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας έως εννέα μηνών, για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας. 

2. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-
2025. 

        Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας. 
 

    Για το 1ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του περιορισμένου αριθμού των 
εγκρίσεων, για τα αιτήματα της περίπτωσης Γ2 και Γ4 (παράρτημα ΣΜΕ ΑΣΕΠ), αναφορικά 
με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως 19-03-2021, η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι την 16/3/2021. 
    Για το 2ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι Η εγκύκλιος περιήλθε σε 
γνώση της υπηρεσίας μας την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και μάλιστα από ενημερωτικές 
διαδικτυακές πηγές (ΔήμοςNet) και όχι επίσημα μέσω του Υπουργείου, θέτει δε ρητή 
προθεσμία να έχει συνεργατικά εκπονηθεί, ολοκληρωθεί, εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή κάθε Δήμου και υποβληθεί σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ, το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021. 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 


