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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 21
Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

ης

/ 29-6-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

94 / 2021

Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου και του Αντιδημάρχου
Γεωργίου Αχίλλα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση του Δήμου στις
22/6/2021 και στις 7/7/2021. Εξειδίκευση πίστωσης.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 2003/24-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
Στεργίου
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης
2
Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος
3
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης
4
Δημήτριος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος
Καμκούτης
6
Θωμάς
Τέτος
7 Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
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 Βελβεντού ο οποίος έχει ψηφιστεί
στην 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την ψήφιση αυτού και προς
επικύρωση από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου
εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6421.01 πίστωση ύψους 5.000,00 € για «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
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Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«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
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
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.»
3. Στις 18/6/2021 ειδοποιήθηκε εκτάκτως και τηλεφωνικά ο Δήμαρχος από το Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση διαδικασίας ενδοδικαστικού συμβιβασμού με την
ενάγουσα Εταιρεία ΤΕΚ Εργοληπτική Κατασκευαστική Α.Ε. σχετικά με χρέος του Δήμου Σερβίων
– Βελβεντού την περίοδο 2016-2017 το οποίο διεκδικεί η ενάγουσα από τους Δήμους Σερβίων
και Βελβεντού, μετά τη διάσπασή τους. Η διαδικασία θα ελάμβανε χώρα στις 22/6/2021.
Επειδή η ενημέρωση ήταν έκτακτη και δεν κατέστη δυνατόν να συνέλθει άμεσα η
Οικονομική Επιτροπή, τίθεται θέμα έγκρισης της μετακίνησης των αιρετών μετά τη συνάντηση
και εντός του προβλεπόμενου δεκαήμερου.
4. Στις 7/7/2021 μετά από εντολή του Δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά την πρώτη
δικαστική διαδικασία στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί και νέα μετάβαση του δημάρχου Εμμανουήλ
Στεργίου και του Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης για την ίδια υπόθεση.
Μετά από αυτά ζητείται α) η έγκριση της έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Εμμ.
Στεργίου και του Αντιδήμαρχου Γ. Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη στις 22/6/2021 και στις 7/7/2021
στην έδρα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για υπόθεση του Δήμου.
Εξειδικεύει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00.6421.01 ποσού 5.000,00 € με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού, ως εξής : ποσό 150 € για τη μετακίνηση και
αποζημίωση του Δημάρχου Μανώλη Στεργίου και του Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα με ιδιωτικό
μέσο, στις 22/6/2021 και στις 7/7/2021 και με επιστροφή αυθημερόν στην έδρα του Δήμου
Βελβεντού μετά το πέρας των συναντήσεων για τον παραπάνω σκοπό.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε:
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
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
την υπ' αριθμ 18099/2021 (ΦΕΚ 718/τ.Β/2021) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας για τους αιρετούς του Δήμου.
την εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00 € στον Κ.Α. για «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
την ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου Μανώλη Στεργίου και του Αντιδημάρχου
Γεωργίου Αχίλλα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εν λόγω υπόθεση και ύστερα από
διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1 α. Εγκρίνει την έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου Εμμ. Στεργίου και του Αντιδήμαρχου
Γεωργ. Αχίλλα στις 22/6/2021 στην έδρα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με ΙΧ
αυτοκίνητο και επιστροφή την ίδια μέρα για υπόθεση του Δήμου.
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β. Εγκρίνει την μετάβαση του Δημάρχου Εμμ. Στεργίου και του Αντιδήμαρχου Γεωργ.
Αχίλλα στις 7/7/2021 με ΙΧ αυτοκίνητο στην έδρα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για
υπόθεση του Δήμου.
2. Εξειδικεύει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00.6421.01 ποσού 5.000,00 €
με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού, ως εξής: ποσό 150 € για τη μετακίνηση και
αποζημίωση του Δημάρχου Μανώλη Στεργίου και του Αντιδήμαρχου Γεωργ. Αχίλλα με ιδιωτικό
μέσο μετακίνησης, στις 22/6/2021 και 7/7/2021 και με επιστροφή αυθημερόν στην έδρα του
Δήμου Βελβεντού μετά το πέρας των παραστάσεων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για τον
παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 94 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου

