ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 21ης Αυγούστου
2014
Αριθ. απόφασης 169
Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
43174/12-08-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου 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 πέντε (5) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
1) Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2) Εμμανουήλ Τσέπελης (αναπληρ.μέλος)
3) Ν. Σπυριδόπουλος
4) Δ. Βορίδης
5) Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ.Παπασταματίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρίτων Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, τις αριθ. πρωτ.40821/28-7-2014, 41326 &
41327/30-7-2014 αναφορές του Γραφείου Μητρώων & διαδικασιών προσωπικού σχετικά με μετακινήσεις
υπαλλήλων.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
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 Κ.Υ.Α. 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 εισηγήσεις της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2014 των υπαλλήλων του Δήμου μας, Παπαδοπούλου
Αραβέλλας κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Γ, Λάππα Ιωάννη κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με βαθμό Γ΄, και Στεφανόπουλου Κυριάκου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό
Δ΄:
Στη Δρυμιά στις 29-7-2014 ημέρα Τρίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ως επιβλέποντες και μέλη
της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου: Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες της
Δ.Ε. Σταυρούπολης.
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ΙΧ αυτοκίνητο του αναδόχου του έργου.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης της μετακίνησης, θα βαρύνει το κωδικό
02.30.6422 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».

2. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας, Μακρή
Ελένης, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , με βαθμό Β΄:
Στη Δρυμιά , στις 31/07/2014, ημέρα Πέμπτη για την κατασκευή του έργου «Έργα βελτίωσης οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης». ¨
Η μετακίνηση πραγματοποιείται με το ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο του αναδόχου του έργου.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης της μετακίνησης, θα βαρύνει το κωδικό
02.30.6422 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
3. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2014 των υπαλλήλων του Δήμου μας,
Αβραμίδη Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄ και Παπαθανασίου
Φωτεινή κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄ :
Στη Δρυμιά στις 31-7-2014 ημέρα Πέμπτη για τις ανάγκες παραλαβής αφανών εργασιών του έργου:
«Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης».
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ΙΧ αυτοκίνητο του αναδόχου του έργου.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης της μετακίνησης, θα βαρύνει το κωδικό
02.30.6422 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-08-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

