ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 5ης Ιανουαρίου 2012
Αριθ. απόφασης 16

Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Κυριακίδη
Αναστασίου υπαλλήλου του Δήμου, κλάδου ΠΕ 3
Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄, για το έτος 2011

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου(Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 70615/29-12-11, όπου επιδόθηκε
κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου
να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Φιλίππου Φίλιππος
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Καλογερής Κρίτων
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το (16ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 68177/12-12-2011 αναφορά του
Γραφείου Προσωπικού , η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση μετακίνησης του τακτικού υπαλλήλου
του Δήμου μας, Κυριακίδη Αναστάσιου, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄, που έχει
μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 12/12/2011 έως 16/12/2011 με το ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό
αυτοκίνητο του, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
(Π.ΙΝ.ΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό 81045Ρ11 και τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
Σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω υπάλληλος θα μετακινηθεί πέντε ημέρες κατά τον μήνα Δεκέμβριο, οπότε και
χρειάζεται για την παρούσα μετακίνηση την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας
αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς α) 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
(ΦΕΚ40/15-3-2010/τ.Α) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ 2/21858/0222 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470/τ.Β/23-42001, β) Τις διατάξεις της παρ.1/δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, γ) Τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 25 του Ν.2738/99
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Κυριακίδη Αναστάσιου, κλάδου ΠΕ
3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄, που είχε μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 12/12/2011 έως
16/12/2011 με το ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο του, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό 81045Ρ11 και τίτλο:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2011 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
……………………………………………………………………………………................................................................

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-01-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

