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ΑΔΑ: Ω8ΛΗΩ9Π-1ΙΣ

ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 17/ 04 ΚΑΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 120/2022.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε)
Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 4η Καΐοσ 2022, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε
θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2716/29.04.2022 πνπ θνηλνπνηήζεθε
λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 &

ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα
ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,
β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο
νη : α] Καιιίξε Μαξία θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο .
Σελ θα Καιιίξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 7ο : Έγκριζη μεηακίνηζης Γημάρτοσ Βέλοσ- Βότας, για ζσμμεηοτή ζε επιζηημονικό
ζσνέδριο για Αιρεηούς, Σετνοκράηες και ηελέτη Οικονομικής Γιοίκηζης ΟΣΑ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ
κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Ιδηαίηεξνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ θαη ηελ ζπλεκκέλε ζε απηό Πξόζθιεζε ηεο
Παλειιήληαο Έλσζεο Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Κιεηζζέλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
εηαηξεία Forum Training , πεξί δηνξγάλσζεο Δπηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ γηα Αηξεηνύο, Σερλνθξάηεο θαη
ηειέρε Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ΟΣΑ κε ζέκα : «Δπελδπηηθόο- Αλαπηπμηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο &
Γηνίθεζε Οηθνλνκηθώλ Αμηώλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ξάλζε από ηηο
12/05/2022 έσο θαη ηηο 15/05/2022 θαη ε νπνία έρεη σο θάησζη :
Σύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Κιεηζζέλεο
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Forum Training , πεξί δηνξγάλσζεο Δπηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ γηα Αηξεηνύο,
Τερλνθξάηεο θαη Σηειέρε Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ΟΤΑ κε ζέκα : «Δπελδπηηθόο- Αλαπηπμηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο &
Γηνίθεζε Οηθνλνκηθώλ Αμηώλ ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε» θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.72 ηνπ Ν.
3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαζώο θαη ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζ. 648/69738/24-9-2021 Δγθύθιην
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Μεηαθίλεζε αηξεηώλ ησλ Γήκσλ εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο», παξαθαινύκε γηα ηελ
έγθξηζε ηεο εθηόο έδξαο κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο.
Ο Γήκαξρνο ζα κεηαβεί αεξνπνξηθώο ζην ζπλέδξην κε εκέξα αλαρώξεζεο ηελ 12/05/2022 θαη εκέξα επηζηξνθήο
ηελ 15/05/2022(ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο).
Η εθηηκώκελε δαπάλε γηα ηα νδνηπνξηθά έμνδα , δηακνλή θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελνπ αηξεηνύ αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 594,00€ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6421 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
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Η κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ ζα γίλεη κε ηδησηηθό όρεκα κέρξη ην αεξνδξόκην θαη ην ίδην ζηελ επηζηξνθή από ην
αεξνδξόκην.

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνηείλεη ηελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ, γηα
εθηέιεζε ππεξεζίαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα θαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

1.- Δγκρίνει ηελ εθηόο έδξαο ηνπ Γήκνπ κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο, θ. Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ σο θάησζη :











Οη

Σόπνο κεηαθίλεζεο : Ξάλζε
Λόγνο κεηαθίλεζεο : ζπκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην γηα Αηξεηνύο, Σερλνθξάηεο θαη
ηειέρε Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ΟΣΑ κε ζέκα : «Δπελδπηηθόο- Αλαπηπμηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο &
Γηνίθεζε Οηθνλνκηθώλ Αμηώλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», πνπ δηνξγαλώλεη ε Παλειιήληα Έλσζε
Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Κιεηζζέλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Forum
Training θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ξάλζε από ηηο 12/5/2022 έσο θαη ηηο 15/5/2022.
Δίδνο κεηαθίλεζεο : ζην εζσηεξηθό, εθηόο έδξαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο.
Μέζν κεηαθίλεζεο : Ιδησηηθό όρεκα πξνο θαη από ην αεξνδξόκην θαη αεξνπιάλν πξνο θαη από ηνλ
πξννξηζκό.
Ηκέξα αλαρώξεζεο : 12/05/2022
Ηκέξα επηζηξνθήο : 15/05/2022
Αξηζκόο εκεξώλ κεηαθίλεζεο : 4
Γηθαηνύκελεο εκέξεο κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο γηα ην έηνο 2022 : 60.
Πξαγκαηνπνηεζείζεο εκέξεο κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο γηα ην έηνο 2022, κέρξη θαη ηελ
πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο εληνιήο κεηαθίλεζεο : (0)
Τπνιεηπόκελεο εκέξεο εθηόο έδξαο γηα ην έηνο 2022, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελ ιόγσ
κεηαθίλεζεο : 56.
δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ , πνζό 594,00€, ζα

βαξύλνπλ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ , κε Κ.Α.
02.00.6421 θαη ηίηιν : «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ» (Α.Α.Τ
10/2022)
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 120/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δράλης Κιταήλ
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Κπεκιάρης Γημήηριος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Βοσδούρης Λικόλαος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

