
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 29εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.105/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε κεηάβαζεο Γεκάξρνπ ζηελ ΑΘΖΛΑ γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 12ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13392/11-11-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ 
  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 
 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο (ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αζήλα) ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο 
ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 
ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, 
ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη 
λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε 
επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο 
πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη 
ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ Έγθξηζε πξαθηηθώλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ζιεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα «Πξνκήζεηα 

θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ ρωξίο ΦΠΑ επεηδή ε 

πεξάηωζε ηεο δηαδηθαζίαο έρεη πνιιά ρξνλνβόξα ζηάδηα θαη πξέπεη λα δηεθπεξαηωζνύλ έωο ηελ ιήμε ηεο 
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο. Σν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθωλα. 

Ο  Π ξν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  
δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  

Απαηηείηαη ν Γήκαξρνο Μαζιαξηλόο Αζαλάζηνο λα κεηαβεί ζηελ Αζήλα εθηάθηωο ηελ 12ε 
Ννεκβξίνπ εκέξα Σξίηε γηα αληηκεηώπηζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ όπσο απηά 
πξνέθπςαλ εθηάθησο. 

Η αλσηέξσ κεηαθίλεζε ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ N.3463/2006(ΦΔΚ Α 
114/30.6.2006) Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ε επηηξνπή καο ζύκθσλα κε ηνλ Λ.4623/2019  Άξζξν 3 πεξί 
«Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ» πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 72 ηνπ 
Ν.3852/2010 λα εγθξίλεη ηελ κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αζήλα γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ηελ 
12ε Ννεκβξίνπ εκέξα Σξίηε 

Όιεο νη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ΘΑ 00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηώλ ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ. 

Η κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ΚΣΔΛ (ΜΜΜ) θαη ν αξηζκόο ησλ εκεξώλ εθηόο έδξαο ζα 

είλαη κία (1) εκέξα. 
Με λεώηεξε απόθαζε ζα εγθξηζνύλ ηα έμνδα κεηάβαζεο, δηακνλήο & εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 

θαη ζα γίλεη ε εμεηδίθεπζε ηεο εγγεγξακκέλεο πίζηωζεο. 
Η ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο  

 Σν άξζξν 140 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γαπάλεο κεηαθίλεζεο – Απνδεκηώζεηο –Λνηπά έμνδα), 

 Σελ ππνπαξάγξαθν Γ9 άξζξ.2 ηνπ Ν.4336/2016 "Γαπάλεο κεηαθηλνύκελσλ εληόο θαη εθηόο επηθξάηεηαο" 

 Σν άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ δηάζεζε ηεο πίζησζεο  

 Σν ΦΔΚ 4665/ Σ.Β΄/18-10-2018 πεξί «Αλώηαην όξην επηηξεπόκελσλ εκεξώλ θίλεζεο εθηόο έδξαο αηξεηώλ 
ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

 Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο,  
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

  

ΑΔΑ: ΨΩ5ΘΩ9Β-ΓΤ5



 

Δγθξίλεη ηελ κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ ηελ 12ε Ννεκβξίνπ εκέξα Σξίηε ζηελ Αζήλα 

γηα έθηαθηνπο ππεξεζηαθνύο ιόγνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ επείγνληα 

πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ. 
Η κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ΚΣΔΛ (ΜΜΜ) θαη ν αξηζκόο ησλ εκεξώλ εθηόο 

έδξαο ζα είλαη κία (1) εκέξα. 

Με λεώηεξε απόθαζε ζα εγθξηζνύλ ηα έμνδα κεηάβαζεο, δηακνλήο & εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο θαη ζα γίλεη ε εμεηδίθεπζε ηεο εγγεγξακκέλεο πίζηωζεο. 
Όιεο νη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ΘΑ 00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηώλ 

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 105/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΨΩ5ΘΩ9Β-ΓΤ5
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