ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 348/2001
Περίληψη
Έγκριση εξόδων μετάβασης του Δημάρχου και ενός
δημ. συμβούλου
στη Λαμία και ψήφιση της
πίστωσης.
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
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--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης
και
αποχώρησε
ο
κ.
Κ.
Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 27ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με την 283/2001 απόφασή του το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε την μετακίνηση του
Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου κ. Κ. Πουλασουχίδη στη Λαμία στις 8/9/106-2001 στο συνέδριο «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Δράσεις & Τοπ. Αυτ/ση».
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2685/99 στους μετακινούμενους εκτός
έδρας με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών
ΝΠΔΔ αναγνωρίζονται α)δαπάνες οδοιπορικών εξόδων (αντίτιμο εισιτηρίων
συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή
μισθωμένου οχήματος), β)έξοδα διανυκτέρευσης (για τις δαπάνες καταλύματος),
γ)ημερήσια αποζημίωση (για την κάλυψη έκτακτων εξόδων), δ)έξοδα μετάθεσης,
τοποθέτησης, απόσπασης και ε)έξοδα αποχωρούντων από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης (για τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους).
Για τις μετακινήσεις στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Η δαπάνη διανυκτέρευσης συνίσταται στο ποσό που καταβάλλουν οι
μετακινούμενοι σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας με ανώτατο όριο για τους
Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω
των 300.000 κατοίκων τις 18.000 δρχ, για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους
νομικούς συμβούλους-δικηγόρους του Δήμου και τους ιδιώτες τις 15.000 δρχ, και
για τους λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ.π.) 12.000 δρχ. για κάθε διανυκτέρευση, ποσό που
προσαυξάνεται κατά 20% για τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου (παρ.3 του
άρθρ.8 του πιο πάνω νόμου) . Η διανυκτέρευση επιτρέπεται, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθρ.8 του πιο πάνω νόμου.
β) Η ημερήσια αποζημίωση συνίσταται στο ποσό που καταβάλλεται για την
κάλυψη έκτακτων εξόδων οριζόμενη σε 10.000 δρχ. - ανεξάρτητα από τη θέση ή το
βαθμό του μετακινούμενου - καταβαλλόμενη ολόκληρη για όλες τις ημέρες (όταν οι
μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 8 του πιο
πάνω νόμου ή όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνο αυτές καλύπτονται από το
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο ήμισυ(½) όταν οι μετακινούμενοι καλύπτονται
από ημιδιατροφή και στο ένα τρίτο(1/3) για την ημέρα επιστροφής μετά από
διανυκτέρευση ή όταν η μετακίνηση γίνει αυθημερόν σε απόσταση άνω των 40
χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων ή από νησί σε νησί άνω των 5 ναυτικών μιλίων
(άρθρ.9 του πιο πάνω νόμου) .
Στις 8/6 – 10/6/01 μετακινήθηκαν στην Λαμία α) ο Δήμαρχος κ. Γιάννης
Χασιώτης με υπηρεσιακό αυτοκίνητο και β) ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος
Πουλασουχίδης με ΙΧΕ αυτοκίνητο προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Δράσεως και Τοπική Αυτοδιοίκηση» που συνδιοργάνωσαν η
ΚΕΔΚΕ, ο Δήμος Λαμιέων και οι εθελοντικές οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας και
διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο «ΦΘΙΑ» στις 8 και 9/6/2001. Τα έξοδα
διανυκτέρευσης του Δημάρχου ήταν καλυμμένα από τους διοργανωτές του
συνεδρίου.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρ.έ. και στον Κ.Α. 011.3 με τίτλο "Έξοδα
κίνησης δημοτικών συμβούλων" υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση .
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει :
α)Τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων 10.500 δρχ. (300Κm Χ 35 δρχ/Km ) για τον κ.
Κων/νο Πουλασουχίδη.

β) Τη δαπάνη διανυκτέρευσης για τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κων/νο Πουλασουχίδη
ποσό 30.000 δρχ. για (2 διανυκτερεύσεις Χ 15.000δρχ.)
γ) Την ημερήσια αποζημίωση του Δημάρχου 23.333 δρχ (2 μέρες Χ 10.000 + 1/3 Χ
10.000 για την ημέρα της επιστροφής) ομοίως δε το ποσό 23.333 δρχ. για την
ημερήσια αποζημίωση του δημ. συμβούλου κ. Πουλασουχίδη.
2. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 23.333 δρχ.+ 63.833 δρχ σε βάρος του ΚΑ 011.2 και
του ΚΑ. 011.3 αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου τρ. έτους για να διατεθεί
στους παραπάνω δικαιούχους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 283/2001 απόφασή του.
3.- Το γεγονός ότι στις 8 – 10/6/2001 μετακινήθηκαν α) ο Δήμαρχος με υπηρεσιακό
αυτ/το και β) ο δημ. σύμβουλος Κ. Πουλασουχίδης με Ι.Χ.Ε. αυτ/το στη Λαμία
προκειμένου να συμμετάσχουν στο παραπάνω συνέδριο και διανυκτέρευσαν σε
ξενοδοχείο στις 8 & 9/6/2001.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 και στους Κ.Α 011.2 & 011.3
«Έξοδα κίνησης Δημάρχου» και «Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων»
αντίστοιχα υπάρχουν γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 8, και 9 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18-2-99)
καθώς και της αρ. 1107147/1239/006Α/6-10-96 Κ.Υ.Α..
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης του δημ. συμβούλου Κων/νου
Πουλασουχίδη εκ δρχ. 10.500 (150 Χλμ Χ 2 = 300 Χλμ Χ 35 δρχ./Χλμ) για τη
μετάβασή του στη Λαμία στις 8 – 10/6/2001 προκειμένου να συμμετάσχει στο
συνέδριο με τίτλο «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Δράσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση» που
συνδιοργάνωσαν η ΚΕΔΚΕ, ο Δήμος Λαμιέων και οι εθελοντικές οργανώσεις της
Τοπικής Κοινωνίας.
Β) Εγκρίνει τα έξοδα διανυκτέρευσης του δημ. συμβούλου Κων/νου
Πουλασουχίδη εκ δρχ. 30.000 (2 διανυκτ. Χ 15.000 δρχ./διανυκτέρευση) για την εκεί
διαμονή του.
Γ) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση του Δημάρχου που
ανέρχεται συνολικά σε δρχ. 23.333 {(10.000 δρχ./ημέρα Χ 2 ημέρες + (10.000 δρχ. Χ
1/3 = 3.333 δρχ. για την ημέρα επιστροφής)} και του δημ. συμβούλου Κ.
Πουλασουχίδη που ανέρχεται συνολικά σε 23.333 δρχ. {(10.000 δρχ./ημέρα Χ 2
ημέρες) + (10.000 δρχ. Χ 1/3 = 3.333 δρχ. για την ημέρα επιστροφής)} για την
κάλυψη των έκτακτων εξόδων τους κατά την παραπάνω μετακίνησή τους.
Δ) Ψηφίζει συνολικό ποσό 23.333 δρχ. (ημερήσια αποζ/ση) σε βάρος της
πίστωσης με Κ.Α 011.2 «Έξοδα κίνησης Δημάρχου» του προϋπ/σμού του Δήμου
έτους 2001 για να διατεθεί στον Δήμαρχο Βέροιας Ιωάννη Χασιώτη.
Ε) Ψηφίζει συνολικό ποσό 63.833 δρχ.(10.500 δρχ. έξοδα μετακίνησης +
30.000 δρχ. έξοδα διανυκτέρευσης + 23.333 δρχ. ημερήσια αποζ/ση) σε βάρος της
πίστωσης με Κ.Α 011.3 «Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» του προϋπ/σμού
του Δήμου έτους 2001 για να διατεθεί στον δημ. σύμβουλο Κων/νο Πουλασουχίδη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 348 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-6-2001
Ο Δήμαρχος
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