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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.6487/3-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα
μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους
(επί συνόλου επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

Αριθ.Αποφ: 169/2022
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του
Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη στις 8-6-2022
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η οποία αφορά την πρόσκληση της ΚΕΔΕ προς τους
ΟΤΑ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Αν.Μακεδονίας Θράκης και το πρόγραμμα της
ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8 Ιουνίου 2022 με τα θέματα :
 Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ (Ψηφιακές Υπηρεσίες)
 Κόμβος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών GovHUB & νέες υπηρεσίες
 Πρόσκληση Υ.ΨΗ.ΔΙ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»
Επίσης εξέφρασε στα μέλη και την πρόθεσή του να συμμετέχει στην ανωτέρω ημερίδα ως
επίσης και ο Αντιδήμαρχος κ.Σμολοκτός Νικόλαος, οι οποίοι θα μετακινηθούν αυθημερόν με τα ΙΧΕ
αυτοκίνητά τους (ΡΜΚ 5410 και ΡΜΚ 6025 αντίστοιχα) . Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη συγκεκριμένη
μετακίνηση ορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
Σύμφωνα με την υποπερίπτ. ι΄ της περίπτ. ια’της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.
4735/20, η αρμοδιότητα έγκρισης της μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
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δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση
υπηρεσίας ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω με την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16: "Οι
αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου,
περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την
ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών
και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο
αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη
συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις
διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή,
παρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του."
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθ.114/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ.323364/24-12-21
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δράμας, εγγράφηκε στον Κ.Α. 00/6421 πίστωση
2.000,00 € για «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του
Ν.4625/19: «Ο Δήμαρχος: [...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού."
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και
του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό
συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται
εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Επιπρόσθετα, λόγω του ότι η εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00/6421 με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» πίστωση των 2.000,00€ του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2022 του Δήμου είναι γενική, παρίσταται ανάγκη εξειδίκευσης της απαιτούμενης για την
προαναφερόμενη μετακίνηση των ανωτέρω
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
 την ανωτέρω εισήγηση
 την περίπτ. ια’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20
 την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16
 τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
 την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19
 την υπ' αριθμ.266705/8-11-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον
καθορισμό του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2022
 την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα
τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξειδίκευση πίστωσης εκατό (100,00) ευρώ εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00/6421 με τίτλο
«οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2022.
Την έγκριση της μετακίνησης του Δημάρχου κ.Αθανασιάδη Θεοδώρου και του Αντιδημάρχου
κ.Σμολοκτού Νικολάου, στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 8-6-2022 και της αποζημίωσης αυτών,
προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδα της ΚΕΔΕ με θέματα που αφορούν τους Δήμους:
 Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ (Ψηφιακές Υπηρεσίες)
 Κόμβος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών GovHUB & νέες υπηρεσίες
 Πρόσκληση Υ.ΨΗ.ΔΙ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»
Θα μετακινηθούν με ιδιωτικά τους μέσα (ΡΜΚ 5410 και ΡΜΚ 6025 αντίστοιχα) και θα επιστρέψουν
την ίδια ημέρα
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 169/2022
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

