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Θ Ε Μ Α  18ο :΄Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
 (Ιούλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :
           1.Οι διατάξεις του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015,
"Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας".

2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 00-6421.001
του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο  "Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  των
μετακινουμένων  για  υπηρεσία  Δημάρχου  -  Αντιδημάρχων",  έχει  εγγραφεί  σχετική
πίστωση για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.

3.Το  από  23-06-2021  υπηρεσιακό  σημείωμα  του  Γραφείου  Δημάρχου  για
έγκριση δέκα (10) μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και πέντε (5) των κ.κ.
Αντιδημάρχων που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Ιούλιο  2021.

4.Το από 23-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Μισθοδοσίας της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  με το οποίο εισηγείται  την εξειδίκευση πίστωσης
συνολικού ποσού 150.00 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. 00-6421.001 προκειμένου να
πραγματοποιηθούν δέκα (10) μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και πέντε (5) μετακινήσεις
των κ.κ. Αντιδημάρχων τον μήνα Ιούλιο 2021 εκτός έδρας για διάφορες υποθέσεις του
Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
της § 1 του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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Εγκρίνει δέκα (10) εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και πέντε (5)
των  κ.κ.  Αντιδημάρχων   στο  εσωτερικό,  τον  μήνα  Ιούλιο  2021,   για  διάφορες
υποθέσεις του Δήμου. 

Εξειδικεύει πίστωση  συνολικού  ποσού  150,00  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00-
6421.001  "Οδοιπορικά  έξοδα  &  αποζημίωση  των  μετακινουμένων  για  υπηρεσία
Δημάρχου  -  Αντιδημάρχων"  του  σκέλους  των  εξόδων  τρέχοντος  δημοτικού
προϋπολογισμού, για 
α)Δέκα (10) μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και 
β)πέντε (5) μετακινήσεις των κ.κ. Αντιδημάρχων 
στο εσωτερικό τον μήνα Ιούλιο 2021 ήτοι 15 μετακινήσεις (αυθημερόν) : 15 Χ10,00 €
=150,00 €.

Η έγκριση της δαπάνης που προκύπτει και η διάθεση της σχετικής πίστωσης
θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     217/2021

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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