
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.095/2019 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε εμόδωλ παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίνπ Αληηδεκάξρωλ γηα ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή 
Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Λαύπαθην 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Οθηωβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
πλέδξην γηα ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε δηνξγαλώλνπλ ε Παλειιήληα Έλωζε Γεληθώλ Γξακκαηέωλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο «Θιεηζζέλεο», ν Γήκνο Λαππαθηίαο θαη ν Φνξέαο Δπηκόξθωζεο ηειερώλ 
ηεο Απηνδηνίθεζεο FORUM Training & Consulting. 

Σν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηνπο 
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζα εμεηαζηεί ζην δηήκεξν ζπλέδξην πνπ έρεη πξνγξακκαηηζζεί 
λα πινπνηεζεί απφ ηελ Παξαζθεπή σο ην άββαην (1-2) Ννεκβξίνπ 2019, ζην Δξγαηνυπαιιειηθφ 
Κέληξν Ναππαθηίαο & Γσξίδνο, ζηηο 1 Ννεκβξίνπ θαη ζην 2ν Γπκλάζην Ναππάθηνπ, ζηηο 2 
Ννεκβξίνπ2019. Η Έλσζε ‘Κιεηζζέλεο’ δίλεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ πεξηθέξεηα. Η απφθαζε απηή νδήγεζε ζηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ 

Γήκν Ναππαθηίαο γηα ηηο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο πνπ πινπνηεί ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. 
ην πλέδξην ζα ζπκκεηέρνπλ σο νκηιεηέο, ζπληνληζηέο θαη ζπκκεηέρνληεο αηξεηνί, 

ηερλνθξάηεο (Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη, Μέιε Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, Γεληθνί & Δθηειεζηηθνί 
Γξακκαηείο Γήκσλ & Πεξηθεξεηψλ, Δπηζηεκνληθνί θαη Δηδηθνί χκβνπινη & πλεξγάηεο ΟΣΑ) θαη 
ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο Απηνδηνίθεζεο Α ́ θαη Β ́ Βαζκνχ , θαζψο θαη ζηειέρε Τπνπξγείσλ κε 
ζπλαθείο αξκνδηφηεηεο κε ηνπο ΟΣΑ. Αλακέλεηαη λα θαηαηεζνχλ 41 εηζεγήζεηο απφ αηξεηνχο, απφ 
αθαδεκατθνχο, απφ ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο θαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ζηειέρε 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Ο Αδακνύδεο Ηωάλλεο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ Ιεηηνπξγηώλ θαη Βαδηθόιηνο 
Θεόδωξνο Αληηδήκαξρνο Τπνδνκώλ ζα παξαβξεζνχλ ζηελ Ναχπαθην ηελ 1ε θαη 2α Ννεκβξίνπ 
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ελ ιόγω πλέδξην. 

Η ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 250€ έθαζηνο δειαδή ζχλνιν 500€ 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ε επηηξνπή καο ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4623/2019  Άξζξν 3 πεξί 

«Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ» πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 72 ηνπ 
Ν.3852/2010 λα απνθαζίζεη : 

1. Να εγθξίλεη ην πνζφ ησλ 500€ γηα ακθφηεξνπο σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

2. Να εγθξίλεη ηα έμνδα γηα ηελ κεηάβαζε ησλ Αδακνχδε Ισάλλε Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθψλ 
Λεηηνπξγηψλ θαη Βαδηθφιηνπ Θεφδσξνπ Αληηδεκάξρνπ Τπνδνκψλ ζηελ Ναχπαθην ηελ 1ε θαη 2α 
Ννεκβξίνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ελ ιφγσ πλέδξην. Η κεηάβαζε ζα γίλεη 

νδηθψο απφ Νηγξίηα πξνο Ναχπαθην. 

3. Να εγθξίλεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο δηακνλήο θαη εκεξεζίαο απνδεκίσζεο 
ακθνηέξσλ ησλ αληηδεκάξρσλ. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ εθηφο έδξαο είλαη ηξεηο (3) εκέξεο (Γχν 
δηαλπθηεξεχζεηο). 
Οιεο νη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. 00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηψλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ. 
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Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηάβαζε θαη δηακνλή αηξεηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 
4336/2015(ΦΔΚ 94/Α) αλέξρνληαη: 
Σν πνζό εμόδωλ δηαλπθηέξεπζεο είλαη γηα ηνπο κεηαθηλνύκελνπο ηεο :  
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Η:  80€ αλά δηαλπθηέξεπζε  

(96€ αλά δηαλπθηέξεπζε ζην δήκν Αζελψλ θαη ζην δήκν Θεζζαινλίθεο) 
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗ:  60€ αλά δηαλπθηέξεπζε  

(72€ αλά δηαλπθηέξεπζε ζην δήκν Αζελψλ θαη ζην δήκν Θεζζαινλίθεο) 
Ζ εκεξήζηα απνδεκίωζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη: 
Α. Οιόθιεξε:  
α. Όηαλ θαηαβάιινληαη δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζ.10. ................ 
ε. Γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, φηαλ ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα ιήμεο εξγαζηψλ. Αληηζέησο, επηζεκαίλεηαη φηη δελ 
θαηαβάιιεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, φηαλ απηή είλαη ε επφκελε ηεο ιήμεο ησλ 
εξγαζηψλ 
Β. Θαηά ην ήκηζπ: 
α. ζε πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη εκηδηαηξνθή (πξσηλφ θαη έλα γεχκα) θαη 
β. φηαλ ν κεηαθηλνχκελνο επηζηξέθεη απζεκεξφλ θαη ε απφζηαζε ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηελ έδξα ηνπ είλαη i) 
κεγαιχηεξε απφ εθαηφλ εμήληα (160) ρηιηφκεηξα, εθφζνλ θηλείηαη κε ηδηφθηεην ή ππεξεζηαθφ απηνθίλεην, ή ii) 
κεγαιχηεξε απφ εθαηφλ είθνζη (120) ρηιηφκεηξα, φηαλ θηλείηαη κε ζπγθνηλσληαθφ κέζν, ή iii) κεγαιχηεξε απφ 
είθνζη (20) λαπηηθά κίιηα γηα κεηαθηλήζεηο απφ ηελ επεηξσηηθή ζηε λεζησηηθή Υψξα θαη αληίζηξνθα. 
Γ. Καηά ην έλα ηέηαξην (1/4), δειαδή 10€, γηα ηηο απζεκεξφλ εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο, δειαδή γηα κεηαθηλήζεηο 
άλσ ησλ πελήληα ρηιηνκέηξσλ κε απζεκεξφλ επηζηξνθή ζηελ έδξα ηνπ ππαιιήινπ. 
Γ. Γελ θαηαβάιιεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε φηαλ παξέρεηαη πιήξεο δηαηξνθή, είηε απφ ην θνξέα ηνπ ππαιιήινπ 
είηε απφ άιιν θνξέα.  

Σν χςνο ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο γηα κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην, εμαθνινπζεί λα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξηζκ.2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) θ.π.α. θαη αλέξρεηαη ζηα 0,15€ ην 
ρηιηόκεηξν. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ & χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ησλ Αδακνύδε Ηωάλλε Αληηδεκάξρνπ 

Γηνηθεηηθώλ Ιεηηνπξγηώλ θαη Βαδηθόιηνπ Θεόδωξνπ Αληηδεκάξρνπ Τπνδνκώλ ζηελ 

Ναχπαθην ηελ 1ε θαη 2α Ννεκβξίνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην γηα ηελ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ε Παλειιήληα Έλσζε Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

«Θιεηζζέλεο», ν Γήκνο Λαππαθηίαο θαη ν Φνξέαο Δπηκόξθωζεο ηειερώλ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο FORUM Training & Consulting. 

Δγθξίλεη ην πνζφ ησλ 500€ γηα ακθφηεξνπο σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

Δγθξίλεη ηα έμνδα γηα ηελ κεηάβαζε ηνπο, ζηελ Ναχπαθην ηελ 1ε θαη 2α Ννεκβξίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ελ ιφγσ πλέδξην. Η κεηάβαζε ζα γίλεη νδηθψο απφ 

Νηγξίηα πξνο Ναχπαθην κε Ι.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην 

Δγθξίλεη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο δηακνλήο θαη εκεξεζίαο απνδεκίσζεο ακθνηέξσλ. 

Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ εθηφο έδξαο είλαη ηξεηο (3) εκέξεο (Γχν δηαλπθηεξεχζεηο). 

Οιεο νη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. 00.6421.01 γηα κεηαθίλεζε αηξεηψλ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 95/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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