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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/18-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

128/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στις Σέρρες για την Διημερίδα
«Ηράκλεια Σερρών 13-15 Μαΐου 2022».
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η Μαΐου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 2845/13-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
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ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1 ο ,2ο,3ο,4ο,5ο και 6ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη:1.To άρθρο 140 παρ.1 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με το οποίο
ορίζονται τα εξής: «Οι δήμαρχοι , οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή

ΑΔΑ: ΨΡ7ΞΩ1Ω-ΖΣ9
κοινοτικού σύμβουλοι , μπορούν να μετακινούνται εκτός έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για
εκτέλεση υπηρεσίας , ύστερα από απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.»
2.Το ότι οι δαπάνες καταβάλλονται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και άρθρου 25 της
υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός της Επικράτειας» όπως εξειδικεύτηκε με την απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/ΕΠ/04-01-2016 (φεκ20/1401-2016Β).
3.Το άρθρο 40 παρ. 1 περ. ια του Ν. 4735/20 , σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της μετακίνησης εκτός
έδρας των δημάρχων, αντιδημάρχων και μελών του δημοτικού συμβουλίου καθώς και των ιδιωτών που
είναι μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, οι οποίες συγκροτούνται από τον
Δήμαρχο ή από την Εκτελεστική Επιτροπή παρέχεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος μετακινήθηκε εκτάκτως στον Δήμο Ηράκλειας –Π.Ε.Σερρών στις 13-05-22 με Ι.Χ.
αυτοκίνητο προκειμένου να παραστεί στην διημερίδα (13-15 Μαΐου 2022) με θέμα «Εθνικός κληματικός
νόμος. Σύμφωνο Δημάρχων. Ρυθμίσεις , υποχρεώσεις, δυνατότητες. Φυσικές καταστροφές.
Προειδοποίηση , πρόληψη, αποκατάσταση.Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης».Η επιστροφή του Δημάρχου
πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα που τελείωσε η διημερίδα ήτοι 15-05-22. Εκ παραδρομής ο Δήμαρχος δεν
ενημερώθηκε έγκυρα για την εν λόγω διημερίδα . Η επίσκεψή του κρίνεται επιβεβλημένη διότι ο Δήμος Πωγωνίου
είναι μέλος του Δικτύου Πόλεων με λίμνες.

Στον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης Δημάρχου» έχει εγγραφεί πίστωση 5.000,00€ για την
κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την ανωτέρω μετακίνηση ως έχει και η οποία θα
βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α. 00-6421.001 εξόδων του προϋπολογισμού 2022 Δήμου Πωγωνίου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Tην αιτία της ανωτέρω επιβεβλημένης έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Κ.Καψάλη
3. Ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και στον Κ.Α: 00.6421.001
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση.
4. Την Α.Α.Υ. αρ.Α-28/548/1-2-22 με ΑΔΑ: Ψ4ΟΘΩ1Ω-ΓΕΦ
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 κ.λ.π..

Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Κρίνει ως επιβεβλημένη την έκτακτη μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου κ. Καψάλη Κωνσταντίνου
στην Ηράκλεια Σερρών στις 13-05-22 με Ι.Χ. αυτοκίνητο προκειμένου να παραστεί στην διημερίδα (1315 Μαΐου 2022) με θέμα «Εθνικός κληματικός νόμος. Σύμφωνο Δημάρχων. Ρυθμίσεις , υποχρεώσεις,
δυνατότητες. Φυσικές καταστροφές. Προειδοποίηση , πρόληψη, αποκατάσταση. Οικοσύστημα Λίμνης
Κερκίνης» που συνδιοργανώνει το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες με τον Δήμο Ηράκλειας.Η επιστροφή του
Δημάρχου πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα που τελείωσε η διημερίδα ήτοι 15-05-22. Διανυκτέρευση σε
ξενοδοχείο στις 13 και 14 Μαΐου 2022. . Η επίσκεψή του κρίνεται επιβεβλημένη διότι ο Δήμος Πωγωνίου είναι
μέλος του Δικτύου Πόλεων με λίμνες.

2.Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης που προκύπτει από την εν λόγω μετακίνηση, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία στον Δήμαρχο για την εκτός έδρας μετακινησή του, σε βάρος του Κ.Α. 006421.001
με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης Δημάρχου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου
οικονομικού έτους 2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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