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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   112/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. i του εδαφίου ια του της παραγράφου 1 του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η 
Οικονοιμική Επιτροπή αποφασίζει για 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. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός 
έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς 
προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση 
ήταν επιβεβλημένη ή όχι, 
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Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), όπως τροποποιήθηκε με 
παράγραφο 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α ), ισχύει: 

«ε) (Ο Δήμαρχος) 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 σχετική 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». 

Δεδομένου ότι ο Κ.Α.Ε. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρερών», του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, 
του Δήμου Αμυνταίου, τον οποίο θα βαρύνει η παραπάνω δαπάνη είναι 
γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ’ του Νόμου εξειδίκευση, η οποία 
απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την μετακίνηση και την 
αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Γυρίκη Ελένης 
στην Αθήνα, από 13/05/2022 έως 15/05/2022, ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Αμυνταίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
World Tourism expo 2022. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της περ. ι του εδ. ια δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Το εδάφιο ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) ως 
ισχύει 

3. Την υπ’ αριθ. 2022/8001/10-05-2022 ΑΑΥ, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 728 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την μετακίνηση και την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης 
της Αντιδημάρχου Αμυνταίου, κας Γυρίκη Ελένης, στην Αθήνα, στην Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού World Tourism expo 2022, από 13/05/2022 έως 
15/05/2022. 

ΑΔΑ: ΨΓΝΤΩΨΛ-ΛΓΝ



Γ. Η ανωτέρω αποζημίωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτακοσίων 
δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (718,80€) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»  

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 112/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

  

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                            
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