ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 799/2009
Περίληψη
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης, εξόδων μετάβασης
Αντιδημάρχου στην Λαμία & Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 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 17-12-2009 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2685 / 99 στους μετακινούμενους εκτός
έδρας με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. 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 μετάβαση τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους).
Για τις μετακινήσεις στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα οδοιπορικά έξοδα στο αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων
(και επιπλέον αποζημίωση ποσοστού 10% για μικροδαπάνες ταξιδίου εκτός της
κίνησης με αστικό μέσο μεταφοράς και με μισθωμένο ή ιδιόκτητο όχημα) που
καταβάλλουν οι μετακινούμενοι ή τη χιλιομετρική αποζημίωση όταν μετακινούνται
με Ι.Χ. αυτοκίνητο, του οποίου η χρήση από υπαλλήλους επιτρέπεται ύστερα από
έγκριση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός
νομού ή περιφέρειας, καθώς και για μετακινήσεις εκτός έδρας, εκτός νομού ή
περιφέρειας (όταν η μετάβαση γίνει διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές) ή
σε νησί ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η
χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών (άρθρα 6, 7 και 3 του πιο πάνω
νόμου). Με την αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 κοινή ως άνω υπουργική απόφαση
καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση για μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε
0,15 € το χιλιόμετρο.
β) 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 τα € 52,82 (18.000 δρχ.), για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους
νομικούς συμβούλους-δικηγόρους του Δήμου και τους ιδιώτες τα € 44,02 (15.000
δρχ.), και για τους λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ.π.) € 35,22 (12.000 δρχ.) για κάθε
διανυκτέρευση, ποσό που προσαυξάνεται κατά 20% για τη θερινή περίοδο ΙουλίουΣεπτεμβρίου (παρ.3 του αρθρ.8 του πιο πάνω νόμου) . Η διανυκτέρευση επιτρέπεται,
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθρ. 8 του πιο πάνω νόμου.
γ) Η ημερήσια αποζημίωση συνίσταται στο ποσό που καταβάλλεται για την κάλυψη
έκτακτων εξόδων οριζόμενη σε € 29,35 (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 προϋποθέσει: 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 (1/2) 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
(αρθρ.9 του πιο πάνω νόμου).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του N 3463/2006 προβλέπεται
ότι ΄΄ Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της

Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο
δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η
μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι. ΄΄.
Στις 27 Νοεμβρίου 2009 μετακινήθηκε εκτάκτως σε Λαμία και Αθήνα και
επέστρεψε αυθημερόν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών κ. Δημήτριος Δάσκαλος
προκειμένου να συναντηθεί με τον Αντιδήμαρχο τεχνικών του Δήμου Λαμιαίων για
θέματα αρμοδιότητάς του και να επισκεφθεί διάφορα Υπουργεία για την προώθηση
θεμάτων του Δήμου.
Η μετακίνησή του έγινε με το υπ αριθμ. ΗΜΝ 8500 ΙΧ αυτοκίνητο του
Αντιδημάρχου.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 00/6421
με τίτλο "Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών" υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 4.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 2.669,00.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο :
Α) Να εγκρίνει την έκτακτη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών κ. Δημητρίου
Δάσκαλου σε Λαμία και Αθήνα στις 27 2009.
Β) Να εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα ύψους € 183,10 ήτοι
 χιλιομετρική αποζημίωση 1034 Χ 0,15 = 155,10 € για τη μετακίνηση με το υπ
αριθ. ΗΜΝ 8500 ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο του Αντιδημάρχου Τεχνικών κ.
Δημητρίου Δάσκαλου από Βέροια στην Αθήνα με επιστροφή και
 Διόδια 28,00 €.
Γ) Να εγκρίνει την δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους € 9,13 για την
μετακίνηση των παραπάνω στην Αθήνα. Αναλυτικά
[1/3 Χ 29,35] = 9,13 €
Δ) Να ψηφίσει πίστωση ποσού € 192,88 σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 του
προϋπολογισμού του Δήμου τρ. έτους για να διατεθεί στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ.
Δημήτριοι Δάσκαλο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη έκτακτης μετακίνησης του αντιδημάρχου στη Λαμία και την Αθήνα
στις 27-28/11/2009 για υποθέσεις του Δήμου.
3.- Το γεγονός ότι για τον παραπάνω σκοπό μετακινήθηκε με το υπ’ αριθ. ΗΜΝ 8500
ΙΧ αυτοκίνητό του.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6421
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 3, 8, και 9 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18-2-99)
καθώς και του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την έκτακτη μετακίνηση του αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου
στη Λαμία και στην Αθήνα στις 27-28/11/2009 για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου,
ποσού € 183,10 { € 155,10 χιλιομετρική αποζημίωση (1034χιλ.Χ € 0,15/χιλ.) + €
28,00 έξοδα διοδίων) από Βέροια στην Αθήνα οδικώς με επιστροφή.
Γ) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή του, η οποία ανέρχεται
συνολικά σε € 9,78 για την ημέρα επιστροφής (1/3 Χ € 29,35)}.

Δ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 192,88 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6421
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2009 για να διατεθεί στον αντιδήμαρχο Δημήτριο Δάσκαλο.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 799 / 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.
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Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4/1/2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

