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ΑΔΑ: 7ΦΥΘΩΚ8-Α8Ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

128
Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για την
απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε κατά
σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου
θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της υπ΄
αριθ. 18077/23-05-2016 και 18674/25-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών οι οποίες αφορούν μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας σε επιμορφωτικά
προγράμματα.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και
εκτός Επικρατείας».
2) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών, περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α΄) «Δαπάνες μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας».
3) Την υπ’ αριθ. 2/73/ΔΕΠ/4-1-2016 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ 20/τ. Β΄/14-1-2016), περί δικαιολογητικών αναγνώρισης
και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός έδρας της
Επικράτειας.
4) Τις διατάξεις της παρ. 1/δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
5) Τις διατάξεις της παραγρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 2307/95
6) Το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2016 και βεβαίωση δέσμευσης σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 και
67/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.
7) Το από 19-05-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Προγραμματισμού ,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.
8) Το με αριθ. πρωτ. 18522/25-05-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2016 του τακτικού υπαλλήλου
του Δήμου μας, Χατζητουλούση Αντώνιου του Στέργιου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Γ στην Θεσσαλονίκη, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με
κωδικό 81036Τ16 που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 30-5-2016 έως
10-6-2016 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008». Το ενδιάμεσο
Σαββατοκύριακο θα επιστρέψει στην έδρα του. Πιο συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα
του σεμιναρίου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη ημέρα της έναρξής του
δηλαδή στις 29-05-2016 και θα επιστρέψει στην Ξάνθη στις 03-06-2016. Τη δεύτερη
εβδομάδα του σεμιναρίου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη ημέρα της
έναρξής του δηλαδή στις 05-06-2016 και θα επιστρέψει στην Ξάνθη στις 10-06 -2016
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ΙΧ αυτοκίνητο του με αριθ. ΑΗΕ 7959.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.10.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
2. Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση για το έτος 2016 της τακτικής υπαλλήλου του
Δήμου μας Θεραπίδου Όλγας του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία θα
μεταβεί στην Θεσσαλονίκη από τις 26-5-2016 έως και 27-5-2016, στο σεμινάριο που
θα πραγματοποιηθεί στις 27-5-2016 με τίτλο : «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ/Ο.Τ.S»
Σύμφωνα με την εντολή μετακίνησης, η ημέρα άφιξης είναι η προηγούμενη της
έναρξης του σεμιναρίου, δηλαδή από 26 Μαΐου 2016.
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Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με το ΙΧ αυτοκίνητο της.
Η δαπάνη καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, θα βαρύνει το κωδικό 02.10.6422
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2016.
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, 23 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

