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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 794 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 65 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης 

του  Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αθήνα στις 

15/11/2022 έως 16/11/2022 για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο 

Υποδομών και συμμετοχή-χαιρετισμό στην έκθεση φωτογραφίας του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχιεπισκοπής Αθηνών. » 

 

 

  

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 15η Νοεμβρίου, του έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα,  η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από 

την 37.706/ 11/11/2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής,    η οποία 

έγινε σύμφωνα με: 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τ. Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-

2018, τ. Α’ ), 

 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄) 

 και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61055/27-10-2022 (ΦΕΚ 

5563/27-10-2022 τ. Β΄), 

   

  

Ήταν  δε παρόντες : 

H  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  3) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  4) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ  4) ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5-), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 75, του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 

(ΦΕΚ 133/19-07-2018, τ. Α’ ) εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δημοτικής Ενότητας 

Τραϊανούπολης, κ. Ιντζεπελίδου  Συτμαλίδου Ελένη,  κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  η Αντιπρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ιντζεπελίδου  Συτμαλίδου Ελένη ρωτά την 

Οικονομική Επιτροπή αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :   

«Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του  

Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αθήνα στις 

15/11/2022 έως 16/11/2022 για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο 

Υποδομών και συμμετοχή-χαιρετισμό στην έκθεση φωτογραφίας του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχιεπισκοπής Αθηνών. » 

 

 Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018, τ. Α’ ), καθώς το θέμα  συζητείται 

εκτάκτως  διότι το πρόγραμμα του Δημάρχου οριστικοποιήθηκε σήμερα, η 

Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 

Επικοινωνίας,  Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας, κ.Σιδερά 

Ευάγγελο, ο οποίος λέει τα εξής:  

 

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 

(ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης της αποζημίωσης 

των δαπανών μετακίνησης του 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 Αλεξανδρούπολης  ο 

οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 172/2021  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την υπ’ αριθ. 14402/18-1-2022  απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης  εγγράφηκε στον Κ.Α. 

00.6421.001 πίστωση ύψους 10.000 € για Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. 

 Σύμφωνα με την υποπερίπτ. ι' της περίπτ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και 

την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] ια) Αποφασίζει 

για: i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 

του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της 

έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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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 πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών είναι γενική 

παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της και επιπλέον υπάρχει η ανάγκη 

μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην 

Αθήνα στις 15/11/2022 έως 16/11/2022 για συνάντηση εργασίας στο 

Υπουργείο Υποδομών και συμμετοχή-χαιρετισμό στην έκθεση 

φωτογραφίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-

Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αρχιεσκοπής Αθηνών. 

Οι λεπτομέρειες μετακίνησής του ορίζονται ως εξής 

 

- Ημερομηνία αναχώρησης :15/11/2022 

- Ημερομηνία έναρξης των εργασιών: 15/11/2022 

- Ημερομηνία λήξης των εργασιών : 16/11/2022 

- Ημερομηνία επιστροφής: 16/11/2022  

- Αριθμός ημερών εκτός έδρας: 2 

- Αριθμός διανυκτερεύσεων: 1 

- Μέσο μετακίνησης: αεροπλάνο 

 

Η εκτιμώμενη προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 600€  βαρύνει τις 

πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού  ΚΑ 00.6421.001 και υπάρχει σχετική 

πίστωση. (Αριθμός ανάληψης υποχρέωσης:   1653/2022   ). 

 

Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή, να αποφανθεί για: 

α)τη μετακίνηση και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του Δημάρχου 

Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αθήνα στις 15/11/2022 έως 

16/11/2022 για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και συμμετοχή-

χαιρετισμό στην έκθεση φωτογραφίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης 

Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αρχιεσκοπής Αθηνών. 

 

β) την εξειδίκευση της  παραπάνω εγγεγραμμένης πίστωσης». 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

α) Την μετακίνηση και την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης Δημάρχου 

Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αθήνα στις 15/11/2022 έως 

16/11/2022 για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και συμμετοχή-

χαιρετισμό στην έκθεση φωτογραφίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης 

Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  

 

β) Την εξειδίκευση της  παραπάνω εγγεγραμμένης πίστωσης. 

 

Οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, περιγράφονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος 

της παρούσας απόφασης. 

 

Η εκτιμώμενη προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €  βαρύνει 

τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού  ΚΑ 00.6421.001 και υπάρχει σχετική 

πίστωση. (Αριθμός ανάληψης υποχρέωσης:  1653/2022 ). 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

 2) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  

 3) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  

 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  
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