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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 420/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΡΗΖ ΔΘΓΟΖ ΔΛΣΑΙΚΑΣΟ ΠΡΟΠΙΖΡΧΚΖ, ΓΗΑ ΘΑΙΤΦΖ ΓΑΠΑΛΧΛ ΠΟΤ
ΑΦΟΡΟΤΛ Δ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΑΗΡΔΣΧΛ ΘΑΗ ΤΠΖΡΔΗΑΘΧΛ ΠΑΡΑΓΟΛΣΧΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΣΟ
ΤΛΔΓΡΗΟ «ΓΗΟΗΘΖΖ & ΟΡΓΑΛΧΖ ΣΧΛ ΟΣΑ ΚΔΣΑ ΣΟΛ ΘΙΔΗΘΔΛΖ» ΠΟΤ ΓΗΟΡΓΑΛΧΛΔΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΖΛ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ, ΣΟΛ ΓΖΚΟ ΘΑΡΠΔΛΖΗΟΤ ΘΑΗ ΣΖΛ ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ
ΔΛΧΖ ΓΔΛΗΘΧΛ ΓΡΑΚΚΑΣΔΧΛ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ «ΘΙΔΗΘΔΛΖ», ΣΟ ΘΑΡΠΔΛΖΗ,
ΑΠΟ 25 ΔΧ 27 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2018».
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 9 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηε κε
αξηζ. πξση: 39808/5-10-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξφεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξφεδξνο), 3) ηπιηαλή
Μηράινγινπ (ηαθηηθφ κέινο), 4) ηαπξνχια πξάθνπ (ηαθηηθφ κέινο) θαη 5) ηαπξνχια Βαξιά (σο
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Κπξηαθήο Νηέξνπ).
ΑΠΟΛΣΔ:
1) Άλλα Γθξφδνπ (ηαθηηθφ κέινο), 2) Παλαγηψηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθφ κέινο) 3) Kσλζηαληίλνο Κνχβαξεο
(ηαθηηθφ κέινο) 4) Γεψξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθφ κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηφπηλ εηζήγαγε ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα απνθαλζνχλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ Δ.Η.Γ. ζέκαηνο. Σν ψκα κεηά απφ ςεθνθνξία ΟΚΟΦΧΛΑ
απνθάζηζε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε:
● ην ππ΄αξηζκ. πξση. 40110/08-10-2018 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Η Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ν Γήκνο Καξπελεζίνπ θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο „Κιεηζζέλεο‟ κε ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. 35671-10/9/2018 πξφζθιεζή ηνπο θαινχλ αηξεηά κέιε
θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ ζην πλέδξην: «Γηοίθεζε & Οργάλωζε ηωλ ΟΣΑ κεηά ηολ
ΘΙΔΗΘΔΛΖ»
κε ζηφρν ηελ παξνρή ελεκέξσζεο θαη ηερλνγλσζίαο ζηα ζηειέρε ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Σν 3ήκεξν Δπηζηεκνληθφ πλέδξην πνπ έρεη πξνγξακκαηηζζεί λα πινπνηεζεί απφ ηελ Πέκπηε ως ηο
άββαηο (25 – 27) Οθηωβρίοσ θαη ώρα 14.30, ζην ζπλεδξηαθφ Κέληξν ηεο πφιεο ηνπ Καξπελεζίνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θξίζηκε γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πεξίνδν θαη απαηηεί απμεκέλε ζπκκεηνρή,
θαζψο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ επηθέξεη ην λέν
ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζα εζηηάζεη θαη ζε πιεζψξα ζεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο δηνίθεζε, νηθνλνκία, πεξηβάιινλ,
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θνηλσληθή ζηήξημε, ςεθηαθή δηνίθεζε, δηα βίνπ κάζεζε, ρξεκαηνδνηήζεηο, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο.

Σελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Αληηδεκάξρσλ, ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ
αλαιακβάλεη ν Γήκνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
ππ‟ αξηζκ. 4336/14-08-2015, ΦΔΚ 94 ηεχρνο Α΄, φπσο νξίδεη ε ππνπαξάγξαθνο Γ.9 πνπ αθνξά ζηηο δαπάλεο
κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο.
χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 365/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ζην ελ
ιφγσ ζπλέδξην θαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο απφ ηνλ
Γήκν Α) από ηε Γεκοηηθή Αρτή δύο (2) αηόκωλ, ηωλ Αληηδεκάρτωλ ησιηαλής Κητάιογιοσ θαη
Διέλες Θαποσζίδογιοσ
Β) από ηελ δηοίθεζε ηοσ Γήκοσ: δύο (2) αηόκωλ, ηοσ Γεληθού
Γρακκαηέα Γεώργηοσ Αλδρεαδάθε θαη ελός/κίας Γ/ληε, Γ/ληρηας.
Καηά πξνζέγγηζε ην πνζφ ησλ δαπαλψλ ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζηα 1.553,83 επξψ. Πην
αλαιπηηθά:

ην πνζφ πνπ αθνξά ζηα έμνδα
ησλ αηξεηψλ (εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη δηαλπθηέξεπζε),
ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζηα 720,00 επξψ πεξίπνπ,

ην πνζφ, πνπ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, θαη κεηαθίλεζεο
(ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε/ηπρφλ έμνδα γηα πξνκήζεηα αθαπζίκσλ θαη δηφδηα) ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζηα
833,83 επξψ (εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη δηαλπθηέξεπζε πνζφ 720,00 € .
Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνπο ΚΑ 00.6441.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ζπκκεηνρή αηξεηψλ ζε ζπλέδξηα
ζπλαληήζεηο θιπ» θαηά ην πνζφ ησλ 720,00 επξψ θαη 00.6442.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ζπκκεηνρή
ππαιιήισλ ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θιπ» θαηά ην πνζφ ησλ 833,83 επξψ, ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018.
Δπεηδή νη σο άλσ δαπάλεο αθνξνχλ ζε έμνδα πνπ πξνθαηαβάιινληαη, (δηαλπθηέξεπζε θαη κεηαθίλεζε)
απαηηείηαη ε έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. Δπηπιένλ ην αθξηβέο πνζφ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, ζχκθσλα
κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ην θιείζηκν ησλ μελνδνρείσλ θαη
ησλ εηζηηεξίσλ. Αλαιπηηθνί πίλαθεο ζα επηζπλαθζνχλ ζηα ζρεηηθά εληάικαηα πιεξσκήο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε:

ην άξζξν 172 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06)

ηελ εγθχθιην 41/71351/14-12-2010, ΚΔΦ. Γ‟, παξ. 1.

ηα άξζξα 32, 33, 34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α')

ηελ κε αξηζ. 401/2017 απφθαζε ηνπ Γ..
θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο απνθαζίζεη:
Σελ έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Άλλαο Σζηκνπνχινπ
θαη ηνλ νξηζκφ ηεο σο ππφινγεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.553,83 € πνπ αθνξά ζε θάιπςε
δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ καο ζην πλέδξην “Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ησλ ΟΣΑ
κεηά ηνλ ΚΛΔΙΘΔΝΗ” πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ην Γήκν Καξπελεζίνπ θαη
ηελ Παλειιήληα Έλσζε Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο “ΚΛΔΙΘΔΝΗ” θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζην Καξπελήζη ζηηο 25 - 27 Οθησβξίνπ 2018, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο αληηδεκάξρνπο ηπιηαλή
Μηράινγινπ θαη Διέλε Καπνπζίδνγινπ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Γεψξγην Αλδξεαδάθε θαη ηελ
Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Άλλα Σζηκνπνχινπ.
Η δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο αληηπξνζσπείαο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο :
Έμνδα
κεηαθίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζή
αηξεηψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α.
00.6441.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ζπκκεηνρή αηξεηψλ ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θιπ» ζπλνιηθνχ πνζνχ
720,00 €.
Έμνδα κεηαθίλεζεο δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α.
00.6441.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, θιπ», ζπλνιηθνχ πνζνχ
833,83 €.
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε εμφδσλ ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα γίλεη έσο
31/12/2018.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξφεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππφςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.Tν άξζξν 172 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06)
3.Tελ εγθχθιην 41/71351/14-12-2010, ΚΔΦ. Γ‟, παξ. 1.
4.Σα άξζξα 32, 33, 34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α')
5.Σελ κε αξηζ. 401/2017 απφθαζε ηνπ Γ..
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θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξφεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Άλλαο Σζηκνπνχινπ θαη
ηνλ νξηζκφ ηεο σο ππφινγεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.553,83 € πνπ αθνξά ηελ θάιπςε
δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ καο ζην πλέδξην “Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ησλ ΟΣΑ
κεηά ηνλ ΚΛΔΙΘΔΝΗ”.
Η παξαπάλσ δηνξγάλσζεη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Καξπελήζη ζηηο 25 - 27 Οθησβξίνπ 2018, ε νπνία
απαξηίδεηαη απφ ηηο αληηδεκάξρνπο ηπιηαλή Μηράινγινπ θαη Διέλε Καπνπζίδνγινπ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηνπ Γήκνπ Γεψξγην Αλδξεαδάθε θαη ηελ Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Άλλα Σζηκνπνχινπ.
Η δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο αληηπξνζσπείαο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
 Έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζή αηξεηψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α.
00.6441.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ζπκκεηνρή αηξεηψλ ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θιπ» ζπλνιηθνχ πνζνχ
720,00 €.
 Έμνδα κεηαθίλεζεο δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α.
00.6441.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, θιπ», ζπλνιηθνχ πνζνχ
833,83 €.
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε εμφδσλ ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα γίλεη έσο
31/12/2018.
Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ (420)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 10-10-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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