ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 29ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 151
Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του
Χαραλαμπίδη Νικόλαου, κλάδου ΠΕ23
Δημοτικής Αστυνομίας, για το έτος 2013
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 29ης Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθμ. πρωτ. 22573/22-0513, 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταματίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Βορίδης Δημήτριος
Καλογερής Κρίτων

Απόντες
1. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δρεμσίζης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 13ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. πρωτ.20778/9-5-2013
εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού σχετικά με την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου
Χαραλαμπίδη Νικόλαου, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε΄, για το έτος 2013
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη:
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/23-4-2001,
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
δ) τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
ε) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.2738/99,
στ) την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2013, του υπαλλήλου Χαραλαμπίδη Νικόλαου, κλάδου
ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε΄, στην Κομοτηνή από τη Δευτέρα 20-5-2013 έως και την

Παρασκευή 24-5-2013 με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του προκειμένου να παρακολουθήσει το
Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Π.ΙΝ.Ε.Π. Θεσσαλονίκης με κωδικό 86011Μ13 και τίτλο : Βελτίωση
δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.50.6422 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων».

……………………………………………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-06-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

