ΑΔΑ: 61ΚΧΩΞΖ-ΓΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.6487/3-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά
(7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)
Αριθ. Απόφ:171/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων καθαριότητας (οδηγών) του Δήμου
Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσκόμισε την αριθ.πρωτ.6470/3-6-2022 εισήγηση
της Προϊσταμένης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Δ/κής Μέριμνας, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης, των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου, σχετικά
με τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και την ανάγκη για μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου,
εκτός έδρα , ανάλογα με τον προγραμματισμό μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου,στις τοποθεσίες :
α) ΧΥΤΑ Σερρών ( Θέση: «Ερείπια Νεράιδας», Δ.Ε. Σκοτούσας, Δήμο Ηράκλειας )
β) ΧΥΤΑ Καβάλας (θέση «Εσκί Καπού», περιοχή «Περιγιάλι» δήμος Καβάλας) και
γ) ΚΔΑΥ Ξάνθης ( θέση Τόπειρος, δήμος Τοπείρου)
1) Ιωαννίδης Πρόδρομος , αριθμός μετακινήσεων ( 12 ) δώδεκα
Τοποθεσία

Ημερομηνίες

Καβάλα

6,9,10,13,16,20,23,25,27 Μαϊου 2022 (9)

Ξάνθη

12,19,26 Μαϊου 2022 (3)

Επισήμανση:

ΑΔΑ:
61ΚΧΩΞΖ-ΓΚΗ
1. Το ΦΕΚ για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης για
το έτος
2022: ΦΕΚ
5380/Β/19-11-2021.
2. Η εκτιμώμενη προκαλούμενη δαπάνη ορίζεται σε 10,00 € για κάθε μετακίνηση ως ημερήσια αποζημίωση
3. Μέγιστος αριθμός μετακινήσεων υπαλλήλου έως 12 / μήνα και 60/ χρόνο.
Με το αριθ.212/10300/2-11-2021 έγγραφο του Δήμου με θέμα «Καθορισμός ανώτατου ορίου των
επιτρεπομένων κατ’έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Προσοτσάνης για το έτος 2022» (ΦΕΚ. 5380/Β/19-11-2021), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4336/2015, ορίστηκε ως ανώτατο όριο μετακινήσεων των οδηγών σε 12/ μήνα και 60 /χρόνο για τον καθένα ενώ με απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
ΑΑΕ και του Δήμου, για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
Η προκαλούμενη δαπάνη ορίζεται σε 10,00 ευρώ για κάθε μετακίνηση, ως ημερήσια αποζημίωση και
η πληρωμή των ανωτέρω θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α.20/6422 με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :
 Το άρθρο 2 του Ν.4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»
 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα
παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει τις εκτός έδρας μετακινήσεις του υπαλλήλου (Οδηγού) του Δήμου , κ. Ιωαννίδη
Πρόδρομου για την μεταφορά απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων) του Δήμου, όπως παρακάτω:
αριθμός μετακινήσεων στην Καβάλα εννέα (9)
αριθμός μετακινήσεων στην Ξάνθη τρεις (3)
σύνολο μετακινήσεων ……………………………………………………….. δώδεκα (12)

Β.- Η προκαλούμενη δαπάνη ορίζεται σε 10,00 ευρώ για κάθε μετακίνηση ως ημερήσια αποζημίωση και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α.20/6422 με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 171/2022
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

