ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου στο εσωτερικό

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.35373/20-12-2019 & 1361/16-1-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως εξής:
Α) «Σας γνωρίζουμε ότι προέκυψε η αναγκαιότητα μετάβασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
K. Μπούτου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει ημερήσια εκπαίδευση με θέμα:
«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου & Λοιπών Συλλογικών Οργάνων»
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος μετακίνησης, το κόστος διαμονής και την ημερήσια
αποζημίωση και ανέρχεται συνολικά σε 260,00€ .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
έγκριση ή μη της εκτός έδρας μετακίνησης στην Αθήνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μπούτου Ιωάννη, για τον ανωτέρω λόγο, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αθήνα Τρόπος μετακίνησης:
Ξάνθη — Αθήνα: οδικώς με ΙΧ όχημα, o Αθήνα - Ξάνθη: οδικώς με ΙΧ όχημα Ημερομηνίες
μετακίνησης:
 Αναχώρηση: 23/01/2020 (Πέμπτη),
• Επιστροφή: 24/01/2020 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Μία (-1-)
Τα έξοδα κίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.02.00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020».
Β) «Σας γνωρίζουμε ότι προέκυψε η αναγκαιότητα μετάβασης του Δημάρχου Ξάνθης κ.Τσέπελη
Εμμανουήλ στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση ενημέρωσης στο
εργοτάξιο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ.
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει την ημερήσια αποζημίωση και ανέρχεται σε €20,00.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
έγκριση ή μη της εκτός έδρας μετακίνησης στην Αλεξανδρούπολη του Δημάρχου κ.Τσέπελη
Εμμανουήλ, για τον ανωτέρω λόγο, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αλεξανδρούπολη Τρόπος μετακίνησης:
 Ξάνθη — Αλεξανδρούπολη: οδικώς με υπηρεσιακό όχημα και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο
Ημερομηνίες μετακίνησης:
 Αναχώρηση: 20/12/2019 (Παρασκευή), Επιστροφή: 20/12/2019 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Τα έξοδα κίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.02.00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020».

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση στην Αθήνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μπούτου Ιωάννη, προκειμένου να παρακολουθήσει ημερήσια εκπαίδευση με θέμα: «Λειτουργία
Δημοτικού Συμβουλίου & Λοιπών Συλλογικών Οργάνων», όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αθήνα Τρόπος μετακίνησης:
Ξάνθη — Αθήνα: οδικώς με ΙΧ όχημα, o Αθήνα - Ξάνθη: οδικώς με ΙΧ όχημα
Ημερομηνίες μετακίνησης:
 Αναχώρηση: 23/01/2020 (Πέμπτη),
• Επιστροφή: 24/01/2020 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Μία (-1-)
Τα έξοδα κίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.02.00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Β) Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση στην Αλεξανδρούπολη του Δημάρχου κ.Τσέπελη Εμμανουήλ,
προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση ενημέρωσης στο εργοτάξιο κατασκευής της Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αλεξανδρούπολη
Τρόπος μετακίνησης:
 Ξάνθη — Αλεξανδρούπολη: οδικώς με υπηρεσιακό όχημα και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο
Ημερομηνίες μετακίνησης:
 Αναχώρηση: 20/12/2019 (Παρασκευή),
 Επιστροφή: 20/12/2019 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Τα έξοδα κίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.02.00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020».
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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