ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 422/2009
Περίληψη
Έγκριση εξόδων μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας
Δήμου στο Καζανλάκ Βουλγαρίας και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 6 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Καπανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 395/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 396/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Κάκαρης, Χ. Γεωργιάδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 397/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.
Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 399/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 402/2009 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 403/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 404/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 405/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.
Σουμελίδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 416/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 421/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.
Σκουμπόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 422/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.
Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2685 / 99 στους μετακινούμενους που
μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εντολή του Δημοσίου ή Ν.Π,Δ.Δ. για εκτέλεση
υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες (για
χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται επίδομα αλλοδαπής,
όπως ο νόμος ορίζει) , καταβάλλονται α) έξοδα μετακίνησης β) ημερήσια
αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης.
Για τις μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα έξοδα μετακίνησης συνίστανται στο αντίτιμο των εισιτηρίων που
καταβάλλουν οι μετακινούμενοι. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο , εκτός
αεροπορικού ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του
μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση και ποσοστό 10% επί του εισιτηρίου για
μικροδαπάνες
ταξιδιού.
Οι
μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα καθώς και οι
μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να
χρησιμοποιούν το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή της συζύγου και τους
καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 6 του πιο
πάνω
νόμου.
Η
αποζημίωση
αυτή
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και,
σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη
δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου.
Ως ημέρες ταξιδιού δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με
αεροπορικό μέσο (παρ. 4 αρθρ. 17 του πιο πάνω νόμου).
β) Η ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται για την Α' κατηγορία χωρών, (όπου
συνήθως γίνονται οι μετακινήσεις) για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και
Ειδικούς Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων κατ' αποκοπή
σε € 95,00 για τους Δημοτικούς Συμβούλους σε € 85,00, για τους νομικούς
συμβούλους- δικηγόρους του Δήμου και τους ιδιώτες σε € 75,00 και για τους
λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ,π,) σε € 70,00 (αρθρ. 19 του πιο πάνω νόμου).
Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ( αρθρ. 21 του πιο πάνω νόμου ):
* Ολόκληρη:
- Για κάθε ημέρα παραμονής & διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.
- Για την ημέρα μετάβασης & επιστροφής.
- Σε περίπτωση πρόσκλησης, όταν προσφέρεται από την ίδια ή άλλη πηγή, μόνο το
αντίτιμο του εισιτηρίου και τα έξοδα διανυκτέρευσης.
* Συμπληρωματικά: Ποσό της δικαιούμενης ολόκληρης, σε περίπτωση καταβολής
μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλη πηγή.
* Μειωμένη κατά 30%: Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή
άλλη χώρα του εξωτερικού και αυθημερόν επάνοδος στην έδρα τους.
* Μειωμένη κατά 50% :
Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο
εξωτερικό.
- Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ή διατροφή με μειωμένες τιμές.
* Μειωμένη κατά 75% : Σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα
όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης, από φορέα άλλον από εκείνο στον
οποίο ανήκει ο μετακινούμενος.
γ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης συνίστανται στο ποσό που καταβάλλουν οι
μετακινούμενοι για τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο και υπολογίζονται κατά κανόνα
στο νόμισμα της χώρας μετάβασης, όταν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των
σταθερών ισοτιμιών, άλλως σε ΕΥΡΩ . Η κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης
γίνεται
με
διαμονή
των

μετακινουμένων ως αντιστοίχως: για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς
Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων κάλυψη μέχρι του ποσού
διανυκτέρευσης ξενοδοχείων 4 αστέρων , για τους Δημοτικούς Συμβούλους , τους
νομικούς συμβούλους-δικηγόρους του Δήμου, τους ιδιώτες και τους λοιπούς
(υπάλληλοι κ.λ,π.) κάλυψη μέχρι του ποσού διανυκτέρευσης ξενοδοχείων 3 αστέρων
(άρθρ. 22 του πιο πάνω νόμου).
Από 28/5 έως 1/6/2009 οι παρακάτω
1. Νικόλαος Τσιαμήτρος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Ιωάννης Παντερμαράκης Διευθυντής της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας και
υπεύθυνος του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου Βέροιας
μετακινήθηκαν οδικώς με το υπ αριθ. ΗΜΚ 9881 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο
του κ. Ιωάννη Παντερμαράκη στο Καζανλάκ της Βουλγαρίας σύμφωνα με την
279/2009 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, για να παραστούν, μετά από σχετική
πρόσκληση, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καζανλάκ για την γιορτή των
ρόδων. Ο Ιωάννης Παντερμαράκης μετακινήθηκε συνολικά τις παραπάνω τέσσερεις
(4) μέρες για το μήνα Μάιο και μια (1) για τον μήνα Ιούνιο.
Στους παραπάνω πρέπει να καταβληθεί η ημερήσια αποζημίωση μειωμένη
κατά 75% καθόσον όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης καλύφθηκαν από
τον Δήμο Καζανλάκ ενώ στον κ. Ιωάννη Παντερμαράκη και τα έξοδα μετακίνησης
που αναλογούν σε μετακίνηση ιδιώτη σύμφωνα και με την παραπάνω απόφαση του
ΔΣ Βέροιας.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και
Α) στον Κ.Α. 00/6421 με τίτλο
"Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών" υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 4.000,00 με
σημερινό υπόλοιπο € 4.000,00.
Β) στον Κ.Α. 10/6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 3.000,00 με σημερινό
υπόλοιπο € 3.000,00
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει:
1. τα έξοδα μετακίνησης ύψους € 210,60 ήτοι
( 1.404 Χ 0,15 = 210,60 €) για τη μετακίνηση με το υπ αριθ. ΗΜΚ 9881 επιβατικό
ΙΧ αυτοκίνητο του κ. Ιωάννη Παντερμαράκη από Βέροια στο Καζανλάκ οδικώς με
επιστροφή.
2. την ημερήσια αποζημίωση (μειωμένη κατά 75%) ύψους € 193,75 ήτοι
5 Χ 85,00 = 425,00 €
425,00 Χ 0,25 = 106,25 €
5 Χ 70,00 = 350,00 €
350,00 Χ 0,25 = 87,50 €
106,25 + 87,50 = 193,75
2. Να ψηφίσει
1. πίστωση ποσού € 106,25 σε βάρος του Κ.Α. 00/6122 με τίτλο "Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών" του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσής του και να διατεθούν
στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιαμήτρο
2. πίστωση ποσού € 298,10 (210,60 + 87,50) σε βάρος του Κ.Α 10/6422 με τίτλο
"Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων" του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους για να διατεθούν στον Διευθυντή της
ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας και υπεύθυνο του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου
Βέροιας κ. Ιωάννη Παντερμαράκη
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 279/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η μετάβαση επίσημης
αντιπροσωπείας του Δήμου στο Καζανλάκ Βουλγαρίας και η κάλυψη των σχετικών
δαπανών, μετά από σχετική πρόσκληση του Δήμου Καζανλάκ.

3.- Το από 15-12-1982 πρωτόκολλο φιλικών σχέσεων και συνεργασίας που
υπογράφηκε μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Καζανλάκ Βουλγαρίας, το κείμενο του
οποίου εγκρίθηκε με την αριθ. 308/1982 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ..
4.- Την αριθ. 297/1991 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνέχιση
προγράμματος ανταλλαγών του Δήμου και της αδελφής πόλης Καζανλάκ
Βουλγαρίας.
5.- Το γεγονός ότι στις 28/5/09 έως 1/6/09 ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος
Τσιαμήτρος και o Διευθυντής της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας και υπεύθυνος του
Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου Βέροιας Ιωάννης Παντερμαράκης
μετακινήθηκαν οδικώς με το υπ’ αριθ. ΗΜΚ 9881 Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο του
δεύτερου στο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με τον
Δήμο Καζανλάκ.
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους Κ.Α. 00/6421
«Οδοιπορικά Εξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» και Κ.Α. 10/6422
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» υπάρχουν
γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 106, 175 και 299 (παρ. 2 & 3) του Π.Δ. 410/95
(Δ.Κ.Κ.), των άρθρων 1, 6, 8, 9 και 21 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35Α΄/18-2-99) καθώς
και της αριθ. 2/21858/0022./11-4-01 Κ.Υ.Α.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης του Διευθυντή της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ.
Βέροιας και υπεύθυνο του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου Βέροιας Ιωάννη
Παντερμαράκη, εξ ευρώ 210,60 (1.404χιλ.Χ € 0,15/χιλ.) από Βέροια στο Καζανλάκ
οδικώς με επιστροφή.
Β) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών της
αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας στο Καζανλάκ Βουλγαρίας, αποτελούμενης από
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιαμήτρο και τον Διευθυντή της
ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας και υπεύθυνο του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου
Βέροιας κ. Ιωάννη Παντερμαράκη μειωμένη κατά 75%, για την κάλυψη των εξόδων
τους, η οποία ανέρχεται συνολικά σε € 193,75 {ποσό € 106,25 για τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιαμήτρο (€ 85,00 κατ’ αποκοπή/άτομο Χ 5 ημέρες
παραμονής Χ 0,25) + ποσό € 87,50 για τον υπάλληλο του Δήμου Βέροιας Ιωάννη
Παντερμαράκη (€ 70,00 κατ’ αποκοπή/άτομο Χ 5 ημέρες παραμονής Χ 0,25).
Γ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 106,25 (ημερήσια αποζημίωση) σε βάρος της
πίστωσης με Κ.Α 00/6421 "Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών" του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους για να διατεθεί στον
δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιαμήτρο.
Δ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 298,10 (€ 210,60 έξοδα μετακίνησης + € 87,50
ημερήσια αποζημίωση) σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για να διατεθεί στον Διευθυντή της
ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας και υπεύθυνο του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου
Βέροιας Ιωάννη Παντερμαράκη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 422 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28/7/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

