ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 33/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 761/2001
Περίληψη
Έγκριση μετακινήσεων και δαπανών υπευθύνων
του προγράμματος «Βέροια Μητρόπολις της
Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2001 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 13-12-2001 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 22 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ’ αριθ. 735
& 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης
και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ’ αριθ.
735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την αρ. 304/2000 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η διαχείριση της
Β’ φάσης του έργου «Βέροια - Μητρόπολις της Μακεδονίας» από το Δήμο μας.
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) Τα οδοιπορικά έξοδα συνίστανται στο αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων (και επιπλέον αποζημίωση ποσοστού 10% για μικροδαπάνες
ταξιδιού) που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι ή τη χιλιομετρική αποζημίωση όταν
μετακινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών (άρθρο 6 του
πιο πάνω νόμου). Με την αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 κοινή ως άνω υπουργική
απόφαση καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση για μετακίνηση με Ι.Χ.
αυτοκίνητο σε 35 δρχ. 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 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
άρθρου 8 του πιο πάνω νόμου). Η διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του πιο πάνω νόμου.
γ) 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 άρθρου 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
(άρθρο 9 του πιο πάνω νόμου).
Στις 8-06-2001 στην προγραμματισμένη συνάντηση των μελών του
προγράμματος στην πόλη της Ξάνθης, ο κ. Ιωάννης Ασλάνης, Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Βέροια - Μητρόπολις της Μακεδονίας»
με κωδικό (96ΣΥΝ170) έκρινε απαραίτητη τη συμμετοχή ενός εξωτερικού
συνεργάτη, του κ. Κων/νου Πατρίκα προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του
προγράμματος και να επενδύσει μουσικά το CD του προγράμματος. Κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης στην Ξάνθη στις 7-06-2001 διανυκτέρευσε σε
ξενοδοχείο της Ξάνθης.

Στις 6-7/9/2001 ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, κ. Ιωάννης
Ασλάνης για τις ανάγκες του προγράμματος μετακινήθηκε από τη Βέροια προς
Ξάνθη με αυτοκίνητο και στις 26-28/9/2001 μετακινήθηκε στην Αθήνα από
Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του προγράμματος με αυτοκίνητο.
Τέλος οι δύο συνεργάτες του προγράμματος που μένουν στην πόλη της
Ξάνθης, ο κ. Απόστολος Τσομπανόπουλος και ο κ. Χριστόδουλος Χαμζάς, για την
εγκατάσταση της Τράπεζας Δεδομένων στη Βέροια μετακινήθηκαν από Ξάνθη προς
Βέροια με αυτοκίνητο στις 8-10/10/2001.
Στο προϋπολογισμό του Δήμου Τρ.ε. στον Κ.Α. 062.9α με τίτλο «Βέροια Μητρόπολις της Μακεδονίας», υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο :
1) Να εγκρίνει :α) τις πιο πάνω μετακινήσεις: α) του κ. Ιωάννη Ασλάνη στην Ξάνθη
από Βέροια και το αντίστροφο στις 6-7/9/2001, β) του κ. Ιωάννη Ασλάνη στην
Αθήνα από Θεσ/νίκη και το αντίστροφο στις 26-28/9/2001, γ) του κ. Απόστολου
Τσομπανόπουλου από Ξάνθη προς Βέροια και το αντίστροφο στις 8-10/10/2001,
δ) του κ. Απόστολου Χαμζά από Ξάνθη προς Βέροια και το αντίστροφο στις 8 10/10/2001 και ε) του κ. Κων/νου Πατρίκα από Βέροια προς Ξάνθη στις 78/6/2001.
β) Τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων α) του κ. Ιωάννη Ασλάνη [35.700 δρχ. για τη
μετακίνησή του με ιδιωτικό αυτοκίνητο στις 26-28/9/2001 από Θεσσαλονίκη προς
Αθήνα και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη (1.020 χλμ. Χ 35δρχ. = 35.700 δρχ.)]
συνόλου 35.700 δρχ.
β) του κ. Ιωάννη Ασλάνη [18.900 δρχ. για τη μετακίνησή του με ιδιωτικό αυτοκίνητο
στις 6-7/9/2001 από Βέροια προς Ξάνθη και από Ξάνθη προς Βέροια (540 χλμ. Χ
35δρχ. = 18.900 δρχ.)] συνόλου 18.900 δρχ.
γ) του κ. Χριστόδουλου Χαμζά [18.900 δρχ. για τη μετακίνησή του με ιδιωτικό
αυτοκίνητο στις 10/10/2001 από Ξάνθη προς Βέροια και από Βέροια προς Ξάνθη
(540 χλμ. Χ 35δρχ. = 18.900 δρχ.)] συνόλου 18.900 δρχ.
γ) Τη δαπάνη διανυκτέρευσης του κ. Κων/νου Πατρίκα (13.000 δρχ. για την 7-062001 στη Ξάνθη) συνόλου 13.000 δρχ..
δ) Την ημερήσια αποζημίωση α) του κ. Ιωάννη Ασλάνη , (10.000 δρχ. για τις 26 - 9 –
2001 + 10.000 δρχ. για τις 27 – 9 - 2001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 28-92001 = 3.333 δρχ.) συνόλου 23.333 δρχ..
β) του κ. Ιωάννη Ασλάνη , (10.000 δρχ. για τις 6 - 9 – 2001 + 1/3 για την ημέρα
επιστροφής στις 7-9-2001 = 3.333 δρχ.) συνόλου 13.333 δρχ..
γ) του κ. Απόστολου Τσομπανόπουλου (10.000 δρχ. για τις 8 - 10 – 2001 + 10.000
δρχ. για τις 9 – 10 - 2001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 10-10-2001 = 3.333
δρχ.) συνόλου 23.333 δρχ., και
δ) του κ. Χριστόδουλου Χαμζά (10.000 δρχ. για τις 8 - 10 – 2001 + 10.000 δρχ. για
τις 9 – 10 - 2001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 10-10-2001 = 3.333 δρχ.)
συνόλου 23.333 δρχ.
2) Να ψηφίσει πίστωση ποσού 13.000 δρχ. για κ. Κων/νο Πατρίκα, 91.266
δρχ. για κ. Ιωάννη Ασλάνη, 23.333 δρχ. για κ. Απόστολο Τσομπανόπουλο και 42.233
δρχ. για κ. Χριστόδουλο Χαμζά σε βάρος του ΚΑ 062.9α του προϋπολογισμού του
Δήμου Τρ. Έτους για να διατεθεί στον παραπάνω δικαιούχο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-12-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αρίθ. 304/2000 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η διαχείριση της Β΄
φάσης του έργου «Βέροια – Μητρόπολις της Μακεδονίας» από το Δήμο μας.

3.- Το γεγονός ότι μετακινήθηκαν α) ο Ιωάννης Ασλάνης στις 6-7/9/2001 από Βέροια
στην Ξάνθη με επιστροφή και στις 26-28/9/2001 από Θεσ/νίκη στην Αθήνα με
επιστροφή, β) ο Απόστολος Τσομπανόπουλος στις 8-10/10/2001 από Ξάνθη προς
Βέροια με επιστροφή γ) ο Απόστολος Χαμζάς στις 8-10/10/2001 από Ξάνθη προς
Βέροια με επιστροφή δ) Ο Κων/νος Πατρίκας στις 7-8/6/2001 από Βέροια προς
Ξάνθη προκειμένου να διευθετήσουν υποθέσεις του εν λόγω προγράμματος.
4.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2001 και στον ΚΑ 062.9α με τίτλο «Βέροια
– Μητρόπολις της Μακεδονίας» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και των άρθρων 1,
6, 8 (παρ. 2 & 3) & 9 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35Α΄/18-2-99) καθώς και της αρ.
1107147/1239/006Α/4-10-96 Κ.Υ.Α Οικονομικών και Μεταφορών – Επικοινωνιών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη μετακίνηση των: α) Ιωάννη Ασλάνη στις 6-7/9/2001 από
Βέροια στην Ξάνθη με επιστροφή και στις 26-28/9/2001 από Θεσ/νίκη στην Αθήνα
με επιστροφή, β) Απόστολου Τσομπανόπουλου στις 8-10/10/2001 από Ξάνθη προς
Βέροια με επιστροφή γ) Απόστολου Χαμζά στις 8-10/10/2001 από Ξάνθη προς
Βέροια με επιστροφή δ) Κων/νου Πατρίκα στις 7-8/6/2001 από Βέροια προς Ξάνθη
προκειμένου να διευθετήσουν υποθέσεις του εν λόγω προγράμματος.
Β) Εγκρίνει τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων των:
α) Ιωάννη Ασλάνη, [35.700 δρχ. για τη μετακίνησή του με ιδιωτικό αυτοκίνητο στις
26-28/9/2001 από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη
(1.020χλμ. Χ 35δρχ = 35.700 δρχ)] συνόλου 35.700 δρχ.(104,77 ΕΥΡΩ).
β) Ιωάννη Ασλάνη, [18.900 δρχ. για τη μετακίνησή του με ιδιωτικό αυτοκίνητο στις
6-7/9/2001 από Βέροια προς Ξάνθη και από Ξάνθη προς Βέροια (540 χλμ. Χ 35δρχ. =
18.900 δρχ)] συνόλου 18.900 δρχ.(55,47 ΕΥΡΩ).
γ) Χριστόδουλου Χαμζά, [18.900 δρχ. για τη μετακίνησή του με ιδιωτικό αυτοκίνητο
στις 10/10/2001 από Ξάνθη προς Βέροια και από Βέροια προς Ξάνθη (540 χλμ. Χ
35δρχ. = 18.900)] συνόλου 18.900 δρχ..(55,47 ΕΥΡΩ).
Γ) Εγκρίνει τη δαπάνη διανυκτέρευσης του Κων/νου Πατρίκα, (13.000 δρχ.
για την 7-6-2001 στη Ξάνθη) συνόλου 13.000 δρχ. (38,15 ΕΥΡΩ).
Δ) Εγκρίνει την ημερήσια αποζημίωση των:
α) Ιωάννη Ασλάνη, (10.000 δρχ για τις 26-9-2001 + 10.000 δρχ. για τις 27-9-2001 +
1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 28-9-2001 = 3.333 δρχ.) συνόλου 23.333
δρχ.(68,48 ΕΥΡΩ).
β) Ιωάννη Ασλάνη, (10.000 δρχ. για τις 6-9-2001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής
στις 7-9-2001 = 3.333 δρχ.) συνόλου 13.333 δρχ.(39,13 ΕΥΡΩ).
γ) Απόστολου Τσομπανόπουλου, (10.000 δρχ. για τις 8-10-2001 + 10.000 δρχ. για τις
9-10-2001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 10-10-2001 = 3.333 δρχ) συνόλου
23.333 δρχ. (68,48 ΕΥΡΩ) και
δ) Χριστόδουλου Χαμζά, (10.000 δρχ. για τις 8-10-2001 + 10.000 δρχ. για τις 9-102001 + 1/3 για την ημέρα επιστροφής στις 10-10-2001 = 3.333 δρχ.) συνόλου 23.333
δρχ. (68,48 ΕΥΡΩ) .
Ε) Ψηφίζει συνολικό ποσό 169.832 δρχ. (498,41 ΕΥΡΩ) σε βάρος της
πίστωσης με ΚΑ 062.9α «Βέροια – Μητρόπολις της Μακεδονίας» του προϋπ/σμού
του Δήμου έτους 2001 για να διατεθεί ως εξής:
1. Ποσό δρχ. 13.000 (38,15 ΕΥΡΩ)στον Κων/νο Πατρίκα.
2. Ποσό δρχ. 91.266 (267,84 ΕΥΡΩ)στον Ιωάννη Ασλάνη.
3. Ποσό δρχ. 23.333 68,48 ΕΥΡΩ) στον Απόστολο Τσομπανόπουλο.

4. Ποσό δρχ. 42.233 (123,94) στον Χριστόδουλο Χαμζά.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 761/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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