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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 362/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/12-10-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη έκτακτης γενόμενης μετακίνησης 
Δημάρχου στην Αθήνα 28/09/2021-29/09/2021. 
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με την 
υπ’αριθμ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.989/08-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Λαζαρίδης Αριστείδης 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(προσήλθε στο 3 θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης) 

 2. Τερζής Χρήστος 

3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  3. Σκαρλάτος Παντελής 
4. Ζάπρα Χριστίνα   
5. Τσακαλίδης Ηρακλής     
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου 
θέματος) 

 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
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  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως 
κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι, το ιδιαίτερο 
γραφείο Δημάρχου με την Α.Π.20878/07-10-2021 εισήγηση, μας παραθέτει τα εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
28/09/2021- 29/9/2021 
 Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου 
Παντελεήμονα Τσακίρη στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 και επιστροφή στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021 και προχωρήσετε στην εξειδίκευση ποσού ύψους 375,07€ για την 
κάλυψη δαπάνης της μετακίνησης του σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6421.1000 με τίτλο 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημάρχου και των 
Αντιδημάρχων»  με το ποσό των 375,07 ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου έτους 2021.  
 
Αναφορικά με τις μετακινήσεις του Δημάρχου : 
Ημερομηνία αναχώρησης: 28/09/2021 
Ημερομηνία επιστροφής: 29/09/2021 
Τρόπος Μετακίνησης : Αεροπορικώς  
Αριθμός Διανυκτέρευσης : 1 
 
Αιτία μετακίνησης:  
Συνάντηση Τετάρτη 29/09/2021 

 Ύστερά από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 26/9/2021 στην αγροτοδασική 
περιοχή  Ωραιοκάστρου, στις 28/09/2021 ορίστηκε συνάντηση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ για τις 
29/9/2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τα 
προγράμματα ΕΤΠΑ & ΤΣ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η 
πυρκαγιά. 
 

Επειδή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 648/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, "..Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας 
ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Δημοτικός Σύμβουλος, χωρίς προηγούμενη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το εάν η μετακίνηση του αιρετού γίνεται για 
εκτέλεση υπηρεσίας (νομική δέσμευση). Στις περιπτώσεις αυτές, η Οικονομική 
Επιτροπή, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, οφείλει να εκδώσει απόφαση με 
την οποία αιτιολογείται η επείγουσα μετακίνηση. Λόγους επείγουσας μετακίνησης 
συνιστούν "έκτακτα γεγονότα που εκφεύγουν  της συνήθους ροής των πραγμάτων και 
της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α....". 
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Επειδή, η έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα προέκυψε λόγω της 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ως γεγονός ανωτέρας βίας.  
 
Επειδή, η πυρκαγιά συνιστά έκτακτο γεγονός που εκφεύγει της συνήθους ροής των 
πραγμάτων και της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας 
των Ο.Τ.Α. 
 
Επειδή, η συνάντηση του Δημάρχου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, κ. Αμυρά 
Γεώργιο, και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κ. Ζερβό 
Γεώργιο, καθορίστηκε στις 28/09/2021 και πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2021. 
  
Παρακαλούμε, όπως εισάγετε το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής προς έγκριση της συνολικής δαπάνης των 375,07 ευρώ για την κάλυψη 
των εξόδων της ανωτέρω μετακίνησης.» 
 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ : 
Α)Να εγκρίνουμε τη γενόμενη μετάβαση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου κου Τσακίρη 
Παντελεήμονος στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Ημερομηνία αναχώρησης: 28/09/2021 
Ημερομηνία επιστροφής: 29/09/2021 
Τρόπος Μετακίνησης : Αεροπορικώς  
Αριθμός Διανυκτέρευσης : 1 
 
Αιτία μετακίνησης:  
. Συνάντηση Τετάρτη 29/09/2021 

 Ύστερά από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 26/9/2021 στην αγροτοδασική 
περιοχή  Ωραιοκάστρου, στις 28/09/2021 ορίστηκε συνάντηση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ για τις 
29/9/2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τα 
προγράμματα ΕΤΠΑ & ΤΣ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η 
πυρκαγιά. 

 
Β) Να εγκρίνουμε την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 375,07 ευρώ  για την κάλυψη των 
δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, από τον Κ.Α. 00.6421.1000 με τίτλο 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημάρχου και των 
Αντιδημάρχων» του προϋπολογισμού έτους 2021 και 
 
Γ) Να εγκρίνουμε τη συνολική δαπάνη των 375,07 ευρώ  για την κάλυψη των εξόδων 
της ανωτέρω μετακίνησης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του N. 4625/2019 με το οποίο αντικαθίσταται το 

τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (94 Α') «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός 

της Επικράτειας». 
6. Το ΦΕΚ 659/22-02-2021/τεύχος Β’ «Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλων στο Δήμο Ωραιοκάστρου Νομού 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2021. 

7. Την υπ' αριθμ. 648/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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8. Το Α.π. 16585/Φ.706.8/28-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Πυρασφάλειας ΔΙ. 
Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης. 

9. Την Α.Α.Υ. 534/2021. 
10. Την Α.Π. 20878/07-10-2021 εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 
Εγκρίνει τη γενόμενη έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου κου Τσακίρη 
Παντελεήμονος στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Ημερομηνία αναχώρησης: 28/09/2021 
Ημερομηνία επιστροφής: 29/09/2021 
Τρόπος Μετακίνησης : Αεροπορικώς  
Αριθμός Διανυκτέρευσης : 1 
 
Αιτία μετακίνησης:  
. Συνάντηση Τετάρτη 29/09/2021 

 Ύστερά από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 26/9/2021 στην αγροτοδασική 
περιοχή  Ωραιοκάστρου, στις 28/09/2021 ορίστηκε συνάντηση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ για τις 
29/9/2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τα 
προγράμματα ΕΤΠΑ & ΤΣ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η 
πυρκαγιά. 

 

2) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 375,07 ευρώ  για την κάλυψη των 
δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, από τον Κ.Α. 00.6421.1000 με τίτλο 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημάρχου και των 
Αντιδημάρχων» του προϋπολογισμού έτους 2021 και 
 
Γ) Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη των 375,07 ευρώ  για την κάλυψη των εξόδων της 
ανωτέρω μετακίνησης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 362/2021 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
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