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Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Αυγούστου 2015
Αριθ. απόφασης

178
Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Αυγούστου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 38360/25-08-2015
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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 έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόντες

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζα ς
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ραμαδάν Μποζ (αναπληρωματικό μέλος)

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Το τακτικό μέλος της επιτροπής Ερκάν Κίρατζη ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για
την απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 κλήθηκε
κατά σειρά ο αναπληρωματικός κ. Ραμαδάν Μποζ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της τις
τις υπ΄ αριθ.37301/18-8-015, 37349/18-08-2015,37526/20-08-2015 και 37623/2008-215 εισηγήσεις του γραφείου μητρώων και διαδικασιών προσωπικού η οποίες
αφορούν μετακινήσεις προσωπικού.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. 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(ΦΕΚ40/1532010/τ.Α), τις διατάξεις του άρθρου 2 υποπαράγραφος Ε.3 του Ν.4336/15 (ΦΕΚ
94/14-08-2015 τεύχος Α΄) Συνταξιοδοτικές διατάξεις –Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και την Κ.Υ.Α.
2/21858/0222 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470/τ.Β/234-2001.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1/δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.2738/99.
4. Τις εισηγήσεις της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 της υπαλλήλου
Παπαδοπούλου Αραβέλας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με
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βαθμό Γ’ η οποία θα μεταβεί στην ΒΙΠΕ Χρυσούπολης στο χώρο του εργοστασίου της
εταιρείας Σωκράτης Βασιλειάδης ΑΕ
στις 19/08/2015, ημέρα Τετάρτη, για
παρακολούθηση της εκτέλεσης αμμοβολής των μεταλλικών στοιχείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πεζογέφυρας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ». Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με
το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο του αναδόχου του έργου.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
2. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 της υπαλλήλου Μακρή
Ελένης του Κυριάκου , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄,
η οποία θα μεταβεί στην Πασχαλιά στις 18-08-201, ημέρα Τρίτη για την κατασκευή του
έργου «Βελτίωση Βατότητας αγροτικής οδού Τ.Κ. Πασχαλιάς της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης». Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο
του αναδόχου του έργου
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
3. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 της υπαλλήλου Μακρή
Ελένης του Κυριάκου , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄,
η οποία θα μεταβεί στην Πασχαλιά στις 20-08-201, ημέρα Πέμπτη για την κατασκευή
του έργου «Βελτίωση Βατότητας αγροτικής οδού Τ.Κ. Πασχαλιάς της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης». Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητο του αναδόχου του έργου
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
4.Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2015 της υπαλλήλου
Παπαδοπούλου Αραβέλας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με
βαθμό Γ’ η οποία θα μεταβεί στην Πασχαλιά στις 20/08/2015 ημέρα Πέμπτη για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση Βατότητας αγροτικής οδού Τ.Κ. Πασχαλιάς της
Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης» και για τις ανάγκες παραλαβής αφανών εργασιών.
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο του Αβραμίδη
Χαράλαμπου με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ 8827.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.30.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

