ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 758/2010
Περίληψη
Έγκριση εξόδων μετάβασης Ειδ. Συνεργάτη Δημάρχου &
εκπροσώπου Ε.Δ.Α. της Π.Κ.Μ. στο Freiberg Γερμανίας και
ψήφιση πιστώσεων.
Σήμερα 29 Νοεμβρίου του έτους 2010 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 25-11-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 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. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Μ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-11-2010 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 27/9 έως 1/10/2010 οι παρακάτω
1. Κλεοπάτρα Θεολογίδου Ειδική συνεργάτης της Δημάρχου και η
2. Αιμιλία Αλεξανδροπούλου υπάλληλος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
μετακινήθηκαν αεροπορικώς από την Θεσσαλονίκη στην πόλη DRESDEN
(Δρέσδη) της Γερμανίας και από εκεί οδικώς (με δημόσιο μέσο μεταφοράς) στην
πόλη Freiberg σύμφωνα με την 632/2010 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, για να
συμμετέχουν στη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
διακρατικής συνεργασίας URBACT II LINKS μέλος της οποίας είναι και ο Δήμος
μας σύμφωνα με την 743/2009 απόφασή του.
Στους παραπάνω πρέπει να καταβληθούν εξ ολοκλήρου τα έξοδα
μετακίνησης η ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στον Κ.Α.
00/6434.004 με τίτλο "Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT
II" υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 8.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
8.000,00.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει:
1. τα έξοδα μετακίνησης της Κλεοπάτρας Θεολογίδου και της Αιμιλίας
Αλεξανδροπούλου ύψους € 1.103,80 ήτοι
Α. ( 550,00 Χ 2 = 1.100,00 €) για τη μετακίνηση των παραπάνω από Θεσσαλονίκη
στη Δρέσδη (πλησιέστερο αεροδρόμιο) με επιστροφή (αεροπορικώς) με το γραφείο
ταξιδιών ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ.
Β. € 3,80 για τη μετακίνηση των παραπάνω με λεωφορείο από το αεροδρόμιο στην
πόλη Freiberg με επιστροφή
2. την ημερήσια αποζημίωση ύψους € 680,00 ήτοι
Για την Κλεοπάτρα Θεολογίδου (4 Χ 95,00 ) = 380 €.
Για την Αιμιλία Αλεξανδροπούλου (4 Χ 75,00 ) = 300 €.
3. Τη δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους € 443,00 ήτοι
2. Να ψηφίσει
πίστωση ποσού € 2.226,80 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.004 με τίτλο " Συμμετοχή του
Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT II " του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους για να διατεθεί όπως παρακάτω
Κλεοπάτρα Θεολογίδου
ποσό € 606,80
Αιμιλίας Αλεξανδροπούλου
ποσό € 520,00
ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ
ποσό € 1.100,00

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη
ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού πρόσφατα επέστρεψαν από τη
Γερμανία και πρέπει να πληρωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια. Συμφωνείτε για το
κατεπείγον και απρόβλεπτο του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 743/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του
Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urbact II.
3.- Την αριθ. 632/2010 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η
μετακίνηση της ειδικής συνεργάτιδας της Δημάρχου Πάτρας Θεολογίδου και της
εκπροσώπου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, κας Αιμιλίας Αλεξανδροπούλου στην πόλη Freiberg της Γερμανίας
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του παραπάνω
προγράμματος στις 27/9/2010-1/10/2010.
4.- Το γεγονός ότι οι παραπάνω μετακινήθηκαν στο αεροδρόμιο της Δρέσδης
αεροπορικώς από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσ/νίκης (με επιστροφή) και
οδικώς (με δημόσιο μέσο μεταφοράς, τη δαπάνη του οποίου κατέβαλε η Π.
Θεολογίδου) στην πόλη Freiberg (με επιστροφή).
5.- Το γεγονός ότι διανυκτέρευσαν στο Freiberg στις 27-30/9/2010 και κατέβαλαν οι
ίδιες τη σχετική δαπάνη.
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6434.004 με
τίτλο "Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT II" υπάρχουν
γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 (παρ. 6), 140 & 158 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) και των άρθρων 17, 19, 21 & 22 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18-2-99).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως
αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Β) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης της ειδικής συνεργάτη της Δημάρχου,
Πάτρας Θεολογίδου και της εκπροσώπου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κας Αιμιλίας Αλεξανδροπούλου, συνολικού
ποσού 1.103,80 {€ 1.100,00 αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη-Δρέσδη με επιστροφή (2
Χ € 550,00/εισιτήριο) + € 3,80 εισιτήρια λεωφορείου για αεροδρόμιο ΔρέσδηςFreiberg (με επιστροφή) για τη μετάβασή τους στο Freiberg της Γερμανίας στις
27/9/2010-1/10/2010.
Γ) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή τους, η οποία ανέρχεται
συνολικά σε 680,00 {€ 380,00 για την Π. Θεολογίδου (€ 95,00 κατ’ αποκοπή Χ 4
ημέρες) + € 300,00 για την Αιμιλία Αλεξανδροπούλου (€ 75,00 κατ’ αποκοπή Χ 4
ημέρες)} για την κάλυψη των εξόδων τους.
Δ) Εγκρίνει τη δαπάνη διανυκτερεύσεων τους στο Freiberg στις 2730/9/2010, συνολικού ποσού € 443,00 {€ 223,00 της Π. Θεολογίδου + € 220,00 της
Αιμιλίας Αλεξανδροπούλου).
Ε) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 2.226,80 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.
00/6434.004 με τίτλο "Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT

II" του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για να διατεθεί στους παρακάτω, ως
εξής:
1.- Ποσό € 606,80 (€3805,00 ημερήσια αποζημίωση + € 3,80 δαπάνες
μετακίνησης + € 223,00 δαπάνη διανυκτερεύσεων) στην ειδική συνεργάτη της
Δημάρχου Πάτρα Θεολογίδου.
2.- Ποσό € 520,00 (€ 300,00 ημερήσια αποζημίωση + € 220,00 δαπάνη
διανυκτερεύσεων) στην εκπρόσωπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αιμιλία Αλεξανδροπούλου.
3.- Ποσό € 1.100,00 (δαπάνη έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων) στην Αφοί
Τσέα Ο.Ε..
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 758 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

