
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 03εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.009/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε κεηάβαζεο Γεκάξρνπ ζηελ ΑΘΖΛΑ γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 3ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.670/24-01-
2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
 

 

ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ αξηζκ.5/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε καο εγθξίλακε ηελ κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

ηελ 21ε Ιαλνπαξίνπ εκέξα Σξίηε γηα αληηκεηώπηζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ όπσο απηά 
πξνέθπςαλ εθηάθησο. 

Με ηελ παξνύζα απόθαζε καο θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε 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. 
Αλαιπηηθά νη δαπάλεο ήηαλ: 

 Έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθή κε ην ΚΣΔΛ (άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηνπ 
Ν. 4336/2015) 

 Έμνδα εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (άξζξν 11 παξ.2 πεξίπησζε Β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηνπ Ν. 

4336/2015) 
ΤΛΟΙΟ 95,00€  
Όιεο νη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ΘΑ 00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηώλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ. 
Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ ΘΑ 00.6421.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ιόγσ ηνπ όηη ε εγγεγξακκέλε πίζησζε ΚΑ 
00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηώλ είλαη γεληθή θαη παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο ηεο γηα ηελ 

Έγθξηζε εμόδωλ κεηάβαζεο Γεκάξρνπ ζηελ ΑΘΖΛΑ γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ηελ 21ε 
Ηαλνπαξίνπ εκέξα Σξίηε . 

Ζ απόθαζε απηή δελ ζπδεηηέηαη δηόηη ηα έμνδα κεηάβαζεο θαιύθζεθαλ από ηελ 
ΓΔΤΑΒ. 

 
Η ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Ζ απόθαζε απηή δελ ζπδεηηέηαη δηόηη ηα έμνδα κεηάβαζεο θαιύθζεθαλ από ηελ 
ΓΔΤΑΒ. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 009/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

  


