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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
10ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης 143
Περίληψη
ο

Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουλίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29884/06-07-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

Απόντες

1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
7.Αθανάσιος Ξυνίδης

1.Τοπ Ισμέτ
2.Αλεξία Γκιρτζίκη

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτζας προσήλθε κατά τη
συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών τις υπ΄
αριθ.25572/12-06-2015,26833/19-06-2015,27395/23-06-2015,28300/26-06-2015
εισηγήσεις του γραφείου μητρώων και διαδικασιών προσωπικού η οποίες αφορούν
μετακινήσεις προσωπικού.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999.(ΦΕΚ 35/τεύχος Α΄/18-2-99) «περί δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας» και όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010(ΦΕΚ40/1532010/τ.Α) και την Κ.Υ.Α. 2/21858/0222 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470/τ.Β/234-2001.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1/δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.2738/99.
4. Τις εισηγήσεις της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 του υπαλλήλου
Χατζητουλούση Αντωνίου του Στέργιου , κλάδου ΠΕ Πληροφορικής προκειμένου
να συμμετάσχει στο σεμινάριο με κωδικό 81040Τ15 και τίτλο : «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ»(Δράση του Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”). Ο
ανωτέρω υπάλληλος θα μεταβεί από την Κυριακή 14-06-2015 έως και την Παρασκευή
26-06-2015 στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχει στο ανωτέρω Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 19-06-2015 θα επιστρέψει στην Ξάνθη και
την Κυριακή 21-06-2015 θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη όπου θα διαμείνει έως την
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Παρασκευή 26-06-2015 για την συμμετοχή του στο ανωτέρω σεμινάριο. Η μετακίνηση θα
πραγματοποιηθεί με το ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητό του με αρ. κυκλ. ΑΗΕ 7959. Η
δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.10.6422 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
2. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 των υπαλλήλων Δρεμσίζη
Αθανάσιο του Ευσταθίου , κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βαθμό Γ΄ και Μακρή
Ζηνοβίας του Παναγιώτη κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων με βαθμό Δ΄ οι οποίοι θα μεταβούν
σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου στις 19/06/2015, ημέρα Παρασκευή, και πιο
συγκεκριμένα Κύρνο : τοιχοκόλληση έκθεσης, Εύλαλο : τοιχοκόλληση έκθεσης, Εύλαλο :
για έλεγχο αυθαιρέτου, Δάφνη : για έλεγχο αυθαιρέτου και Μάγγανα : επικίνδυνο. Η
μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Τοπείρου με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4198. Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει
τον κωδικό 02.40.6422 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
3. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 της υπαλλήλου του Δήμου
Μακρή Ζηνοβίας του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων με βαθμό Δ’, η οποία θα
μεταβεί σε οικισμούς του Δήμου Μύκης στις 23/06/2015, ημέρα Τρίτη, και πιο
συγκεκριμένα Μύκη : αυτοψία για διαπίστωση εντός ή εκτός οικισμού, Κένταυρο : όμοια,
Γλαύκη : όμοια και Μέδουσα : έλεγχο αυθαιρέτου. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με
υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Μύκης με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4155. Η δαπάνη
καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει τον κωδικό 02.40.6422 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
4. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 των υπαλλήλων του Δήμου μας
Ράλλη Χριστίνας του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Τζανόγλου Καλλιόπης του
Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Βασιλούδη Δέσποινας του Βασιλείου,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
προκειμένου να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με κωδικό
86002Δ15 και τίτλο : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ». Οι ανωτέρω
υπάλληλοι θα παρακολουθούν καθημερινά από την Δευτέρα 29-06-2015 έως και την
Παρασκευή 03-07-2015 στην Κομοτηνή το ανωτέρω Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του
Π.ΙΝ.ΕΠ. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους. Η
δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.10.6422 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

