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ΔΗΜΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 33ο/01-09-2021 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Διδυμοτείχου. 
Απόφαση: 242/2021 
 
Θέμα: 1ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Διδυμοτείχου και Αντιδημάρχου 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – υπηρεσιακού οχήματος και εξειδίκευση πίστωσης 
δαπανών μετακίνησης. 
 
 Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια 
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους” (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), τις 
οδηγίες που παρέχονται με τις υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 
163/33282/29-05-2020, 60249/22-9-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 
426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
52666/2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00.» (ΦΕΚ Β΄3958/27.8.2021), κατόπιν της με αριθμό 33/27-08-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου, η οποία εστάλει με email, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρόντος και 
της γραμματέως κ. Παπαδοπούλου Σοφίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσής τους. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.  
 
      ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

1) Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος 
2) Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος 
3) Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος 
4) Γιαγτζίδης Παναγιώτης, Δ.Σ. 
5) Σιαλάκης Αθανάσιος, Δ.Σ.   
6) Τσολακίδης Παρασκευάς, Δ.Σ. 
7) Τζιβάρας Γεώργιος, Δ.Σ. 

 

 

     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
-------------    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος εισηγούμενος το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

«Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1) Τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών οι οποίες διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  
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προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής 
της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 75 του Ν. 3463/2006).  

2) Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης i της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: «…1. 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. 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,.…». 

3) Την υπ’ αριθ. 33/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου με την 
οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η αδελφοποίηση του  Δήμου Διδυμοτείχου με τον Δήμο Καζανλακ της 
Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 220 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4) Το άρθρο 220 του Ν. 3463/2020 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), ήτοι: «…1. Οι Δήμοι και οι 
Κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων 
χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους, με 
στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών 
σχέσεων. 
2. Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. 
3. Για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου ή Κοινότητας στο εξωτερικό για τις ανάγκες των 
αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του οικείου συμβουλίου, εφόσον για την αδελφοποίηση 
έχει προηγηθεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου. 
4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται ειδικά προγράμματα και πλαίσια 
δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ρυθμίζονται θέματα 
διαχείρισης των σχετικών δαπανών μετάβασης προσώπων στο εξωτερικό, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
5. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων 
πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο ειδικότερων συνεργασιών που 
έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και 
κοινωνικών σχέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα διαχείρισης των 
σχετικών δαπανών…» 

5) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 21/21-5-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β 
του Ν. 3345/2005, (όπως αυτή διαβιβάσθηκε στον Δήμο Διδυμοτείχου με το αριθ. πρωτ. 21/21-
5-2018 έγγραφο), με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της συγκεκριμένης επιτροπής για 
την αδελφοποίηση του Δήμου Διδυμοτείχου με τον Δήμο Καζανλάκ. 

6) Την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α/17-4-21), ήτοι: «…. Ως αρμόδια 
Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονομική 
Επιτροπή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων που ανήκουν σε 
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οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα, χωρίς 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του Περιφερειάρχη ή του 
Δημάρχου αντίστοιχα, ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης που ορίζουν με 
απόφασή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι. Τυχόν κινήσεις 
Δημάρχων και Περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση 
των έως σήμερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον 
πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών 
αναγκών, που δικαιολογούν τη μη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και εφόσον η συνδρομή των 
γεγονότων αφορούσε αποδεδειγμένες αυτοδιοικητικές υπηρεσιακές ανάγκες…» 

7) Την παράγραφο 15 του άρθρου 18 του N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012), σύμφωνα με την 
οποία: «…15. Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα 
της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των 
δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν 
απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει…» 

8) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5820/9-8-2021 πρόσκληση από το Δήμο Καζανλάκ σχετικά με 
την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας κατά την τελετή για την αδελφοποίηση των δύο 
Δήμων στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο: «Στη Κοιλάδα των Θρακικών 
Βασιλέων», καθώς και α) το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και β) το σχέδιο του συμφώνου 
Συνεργασίας που πρόκειται να  υπογραφεί.   

9) Την αριθ. 13/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΜΑΩ9Τ-ΣΗ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διδυμοτείχου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» 
(ΟΠΔ) Δήμου Διδυμοτείχου  οικ. Έτους 2021» καθώς και τις αναμορφώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2021.  

10) Την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
δηλαδή: «.1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου 
για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και 
ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. 
Ειδικότερα, 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. 
 
11) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» της παραγράφου Δ του άρθρου 2  του ν. 4336/2015 (94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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12) Το αριθ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ 
του άρθρου 2 ν.4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». 
 
13) Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6421.01 προϋπολογισμού έτους 2021, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν.3463/2006. 
 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τα ακόλουθα: 
 
1. Την έγκριση της μετακίνησης επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του 
Δήμου Διδυμοτείχου στην οποία συμμετέχουν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. 
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, η αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. 
Θεοδοσίου-Ζυγογιάννη Στυλιανή, καθώς και o ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. 
Βαλκάνης Ευάγγελος, ο οποίος είναι γνώστης της Βουλγαρικής γλώσσας, από το Διδυμότειχο 
στην πόλη του Καζανλάκ του ομώνυμου Δήμου της Βουλγαρίας με ημέρα αναχώρησης την 
Παρασκευή 03-09-2021 και επιστροφής την Κυριακή 05-09-2021, οδικώς με το Υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο ΚΗΙ 8600.  
 
Αιτία μετακίνησης: 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διδυμοτείχου με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η αδελφοποίηση του  Δήμου Διδυμοτείχου με 
τον Δήμο Καζανλακ της Βουλγαρίας, της με αριθμό πρωτοκόλλου 21/21-5-2018 σύμφωνης 
γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005, καθώς και της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 5820/9-8-2021 πρόσκλησης από το Δήμο Καζανλάκ, θα μεταβεί στην πόλη του 
Καζανλάκ η επιτροπή που αναφέρθηκε παραπάνω με σκοπό την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων Ελλάδας και Βουλγαρίας αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο: «Στη Κοιλάδα των Θρακικών Βασιλέων». 
 
2. Την έγκριση της κίνησης του επιβατικού υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου 
Διδυμοτείχου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8600, στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην πόλη 
Καζανλάκ του Δήμου Καζανλάκ της Βουλγαρίας, η οποία αποτελεί χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
3. Την έγκριση των εξόδων μετακίνησης του κ. Δημάρχου και της κ. Αντιδημάρχου 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για εκτέλεση της εκτός έδρας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία  

Μετακίνησης- 
Επιστροφής 

Τόπος Μετάβασης 

Αιτιολογία 

Ποσό  
δαπάνης 

ΚΑΕ 

Χατζηγιάννογλου 
Ρωμύλος 

03/09/2021– 
05/09/2021 

ΚΑΖΑΝΛΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
(Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας για την 
αδελφοποίηση των Δήμων 
Διδυμοτείχου-Καζανλάκ) 

30,00 € 00.6421.01 

Θεοδοσίου-
Ζυγογιάννη 
Στυλιανή 

03/09/2021– 
05/09/2021 

ΚΑΖΑΝΛΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
(Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας για την 
αδελφοποίηση των Δήμων 

30,00 € 00.6421.01 
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Διδυμοτείχου-Καζανλάκ) 

 

Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 

«Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παραγράφου Δ του άρθρου 2  του 

ν. 4336/2015 (94 Α΄)  και το αριθ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Τρόπος μετακίνησης: 

Οδικώς από την πόλη του Διδυμοτείχου προς την πόλη του Καζανλάκ του Δήμου Καζανλάκ της 

Βουλγαρίας, με το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 8600 Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο. 

Ημερομηνία αναχώρησης από Διδυμότειχο –  Καζανλάκ : 03-09-2021 

Ημερομηνία επανόδου από Καζανλάκ - Διδυμότειχο: 05-09-2021 

Ημέρες εκτός έδρας Δημάρχου: 3 

Ημέρες εκτός έδρας Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: 3 

 

Δαπάνες μετακίνησης: 

Ημερήσια αποζημίωση (δύο ημερών: 03-9-2021 και 04- 09-2021) για τον κ. Δήμαρχο και την κ. 
Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης αντιστοίχως, στο πλαίσιο της ως άνω μετακίνησης:   
60 € Χ 2 ημέρες X 25% (καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης) = 30 € / 
άτομο (άρθρο 17 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2  του ν. 4336/2015) 

Συνολικό ποσό  ημερήσιας αποζημίωσης: 30 € X 2 = 60 € 

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών για το έτος 2021 

  Το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Διδυμοτείχου και 
των Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2021 ισούται με 60 ημέρες, σύμφωνα με την αριθ. 
22951/2021 (ΦΕΚ 255/ τεύχος Β/27-01-2021) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  εκ των οποίων έχει γίνει χρήση ως ακολούθως: 

     
   α) Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος  
  -Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης: 60 
  -Υπόλοιπο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας (πλην της παρούσας): 57 
  -Ημέρες εκτός έδρας με την παρούσα: 3 
  -Υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας: 54. 
 
   β) Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Θεοδοσίου - Ζυγογιάννη Στυλιανή 
  -Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης: 60 
  -Υπόλοιπο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας (πλην της παρούσας): 60 
  -Ημέρες εκτός έδρας με την παρούσα: 3 
  -Υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας: 57. 

 
4.Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 60,00 € συνολικά για την κάλυψη δαπάνης της 
ανωτέρω μετακίνησης του κ. Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου και της κ. 
Αντιδημάρχου  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Θεοδοσίου-Ζυγογιάννη Στυλιανής, σε βάρος 

ΑΔΑ: 6Η2ΗΩ9Τ-ΜΓΨ



του ΚΑΕ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της τις 

προαναφερόμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
 

1. Την έγκριση της μετακίνησης επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του 
Δήμου Διδυμοτείχου στην οποία συμμετέχουν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. 
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, η αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. 
Θεοδοσίου-Ζυγογιάννη Στυλιανή, καθώς και o ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. 
Βαλκάνης Ευάγγελος, ο οποίος είναι γνώστης της Βουλγαρικής γλώσσας, από το Διδυμότειχο 
στην πόλη του Καζανλάκ του ομώνυμου Δήμου της Βουλγαρίας με ημέρα αναχώρησης την 
Παρασκευή 03-09-2021 και επιστροφής την Κυριακή 05-09-2021, οδικώς με το Υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο ΚΗΙ 8600.  
 
Αιτία μετακίνησης: 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διδυμοτείχου με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η αδελφοποίηση του  Δήμου Διδυμοτείχου με 
τον Δήμο Καζανλακ της Βουλγαρίας, της με αριθμό πρωτοκόλλου 21/21-5-2018 σύμφωνης 
γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005, καθώς και της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 5820/9-8-2021 πρόσκλησης από το Δήμο Καζανλάκ, θα μεταβεί στην πόλη του 
Καζανλάκ η επιτροπή που αναφέρθηκε παραπάνω με σκοπό την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων Ελλάδας και Βουλγαρίας αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο: «Στη Κοιλάδα των Θρακικών Βασιλέων». 
 
2. Την έγκριση της κίνησης του επιβατικού υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου 
Διδυμοτείχου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8600, στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην πόλη 
Καζανλάκ του Δήμου Καζανλάκ της Βουλγαρίας, η οποία αποτελεί χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
3. Την έγκριση των εξόδων μετακίνησης του κ. Δημάρχου και της κ. Αντιδημάρχου 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για εκτέλεση της εκτός έδρας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία  

Μετακίνησης- 
Επιστροφής 

Τόπος Μετάβασης 

Αιτιολογία 

Ποσό  
δαπάνης 

ΚΑΕ 

Χατζηγιάννογλου 
Ρωμύλος 

03/09/2021– 
05/09/2021 

ΚΑΖΑΝΛΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
(Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας για την 
αδελφοποίηση των Δήμων 
Διδυμοτείχου-Καζανλάκ) 

30,00 € 00.6421.01 

Θεοδοσίου-
Ζυγογιάννη 
Στυλιανή 

03/09/2021– 
05/09/2021 

ΚΑΖΑΝΛΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
(Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας για την 
αδελφοποίηση των Δήμων 
Διδυμοτείχου-Καζανλάκ) 

30,00 € 00.6421.01 
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Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 

«Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παραγράφου Δ του άρθρου 2  του 

ν. 4336/2015 (94 Α΄)  και το αριθ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Τρόπος μετακίνησης: 

Οδικώς από την πόλη του Διδυμοτείχου προς την πόλη του Καζανλάκ του Δήμου Καζανλάκ της 

Βουλγαρίας, με το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 8600 Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο. 

Ημερομηνία αναχώρησης από Διδυμότειχο –  Καζανλάκ : 03-09-2021 

Ημερομηνία επανόδου από Καζανλάκ - Διδυμότειχο: 05-09-2021 

Ημέρες εκτός έδρας Δημάρχου: 3 

Ημέρες εκτός έδρας Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: 3 

 

Δαπάνες μετακίνησης: 

Ημερήσια αποζημίωση (δύο ημερών: 03-9-2021 και 04- 09-2021) για τον κ. Δήμαρχο και την κ. 
Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης αντιστοίχως, στο πλαίσιο της ως άνω μετακίνησης:   
60 € Χ 2 ημέρες X 25% (καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης) = 30 € / 
άτομο (άρθρο 17 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2  του ν. 4336/2015) 

Συνολικό ποσό  ημερήσιας αποζημίωσης: 30 € X 2 = 60 € 

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών για το έτος 2021 

  Το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Διδυμοτείχου και 
των Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2021 ισούται με 60 ημέρες, σύμφωνα με την αριθ. 
22951/2021 (ΦΕΚ 255/ τεύχος Β/27-01-2021) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  εκ των οποίων έχει γίνει χρήση ως ακολούθως: 

     
   α) Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος  
  -Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης: 60 
  -Υπόλοιπο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας (πλην της παρούσας): 57 
  -Ημέρες εκτός έδρας με την παρούσα: 3 
  -Υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας: 54. 
 
   β) Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Θεοδοσίου - Ζυγογιάννη Στυλιανή 
  -Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης: 60 
  -Υπόλοιπο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας (πλην της παρούσας): 60 
  -Ημέρες εκτός έδρας με την παρούσα: 3 
  -Υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας: 57. 

 
4.Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 60,00 € συνολικά για την κάλυψη δαπάνης της 
ανωτέρω μετακίνησης του κ. Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου και της κ. 
Αντιδημάρχου  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Θεοδοσίου-Ζυγογιάννη Στυλιανής, σε βάρος 
του ΚΑΕ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2021. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως εξής:  

ΑΔΑ: 6Η2ΗΩ9Τ-ΜΓΨ



 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     υ π ο γ ρ α φ έ ς 
 

Σωστό απόσπασμα 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Μ.Α.Δ. 
 
 

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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