ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/27-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 33

Περίληψη
Εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2180/23-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, Εμμανουήλ Φανουράκη
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.2179 & 2164/23-1-2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι
οποίες έχουν ως εξής:
Α) «Σας γνωρίζουμε ότι προέκυψε η αναγκαιότητα μετάβασης των Αντιδημάρχων Ε Φανουράκη, Ι.
Ζερενίδη και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Μπούτου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου
να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που διοργανώνει η Project Training & Consulting Ltd με θέμα
«Αρμοδιότητες & λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» στις
12.02.2020.
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος μετακίνησης, το κόστος συμμετοχής και την ημερήσια
αποζημίωση και ανέρχεται συνολικά σε 650,00 € .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της εκτός
έδρας μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη στις 12.02.2020, των Αντιδημάρχων Ε Φανουράκη, Ι. Ζερενίδη
και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Μπούτου για τους ανωτέρω λόγους ΠΟΙ)
αναφέρονται, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Θεσσαλονίκη Τρόπος μετακίνησης:
o Ξάνθη — Θεσσαλονίκη : οδικώς
o Θεσσαλονίκη Ξάνθη: οδικώς
Αναχώρηση: 12/02/2020 (Τετάρτη),
Επιστροφή: 12/02/2020 (Τετάρτη).
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, K. Τσέπελη
Εμμανουήλ στην Αθήνα, προκειμένου να παραβρεθεί στην τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου
αρχηγού ΓΕΣ. Επίσης την επομένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος μετακίνησης, το κόστος διαμονής και την ημερήσια
αποζημίωση και ανέρχεται συνολικά σε 612,00 € .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της εκτός
έδρας μετακίνησης στην Αθήνα του Δημάρχου Ξάνθης για τον ανωτέρω λόγο, όπως αναφέρεται
παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αθήνα
Τρόπος μετακίνησης:
Ξάνθη Καβάλα οδικώς με υπηρεσιακό όχημα,
Καβάλα - Αθήνα : Αεροπορικώς
Αθήνα - Αλεξανδρούπολη Αεροπορικώς
Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη : οδικώς με υπηρεσιακό όχημα
Αναχώρηση: 22/01/2020 (Τετάρτη),
Επιστροφή: 24/01/2020 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Δύο (-2-)

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».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος ζήτησε να προστεθεί και η εκτός έδρας μετακίνηση του δημοτικού
συμβούλου Αφεντούλη Τσακιρίδης ως εξής:
Τόπος μετακίνησης: Θεσσαλονίκη
Τρόπος μετακίνησης:
o Ξάνθη - Θεσσαλονίκη : οδικώς
o Θεσσαλονίκη Ξάνθη: οδικώς
Αναχώρηση: 12/02/2020 (Τετάρτη)
Επιστροφή: 12/02/2020 (Τετάρτη).
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 στη Θεσσαλονίκη στις 12.02.2020, των Αντιδημάρχων
Εμμανουήλ Φανουράκη, Ιωάννη Ζερενίδη, του δημοτικού συμβούλου Αφεντούλη Τσακιρίδη και
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Μπούτου προκειμένου να συμμετάσχουν στο
σεμινάριο που διοργανώνει η Project Training & Consulting Ltd με θέμα «Αρμοδιότητες &
λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» στις 12.02.2020, όπως
αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Θεσσαλονίκη
Τρόπος μετακίνησης:
o Ξάνθη - Θεσσαλονίκη : οδικώς
o Θεσσαλονίκη - Ξάνθη: οδικώς
Αναχώρηση: 12/02/2020 (Τετάρτη),
Επιστροφή: 12/02/2020 (Τετάρτη).
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 Αθήνα του Δημάρχου Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη,
προκειμένου να παραβρεθεί στην τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου αρχηγού ΓΕΣ. Επίσης την
επομένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος
& Υδάτων, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Τόπος μετακίνησης: Αθήνα
Τρόπος μετακίνησης:
Ξάνθη Καβάλα οδικώς με υπηρεσιακό όχημα,
Καβάλα - Αθήνα : Αεροπορικώς
Αθήνα - Αλεξανδρούπολη Αεροπορικώς
Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη : οδικώς με υπηρεσιακό όχημα
Αναχώρηση: 22/01/2020 (Τετάρτη),
Επιστροφή: 24/01/2020 (Παρασκευή).
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: Δύο (-2-)
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, 29-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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