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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

στην ημερομ. Οκτωβρίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 27/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.10814/19-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
3.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ: 156/2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 19-112018 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου Προσωπικού σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων του υπαλλήλου κ.Χαϊτίδη Θεοδώρου (Οδηγού Καθαριότητας) στην περιοχή του Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας Ν.Σερρών, προκειμένου να μεταφέρει τα απορρίμματα (στερεά απόβλητα) του Δήμου, ως εξής:
α)3,22,24,27 Αυγούστου 2018 (4)
β)10,11,12,14,25,26,28 Σεπτεμβρίου 2018 (7)
γ)1,2,3,5,8,9,10,11,12,15,16,17 Οκτωβρίου 2018 (12)
Σύνολο μετακινήσεων :………… είκοσι τρεις (23)
Με το αριθ.15220/7-11-2017 έγγραφο του Δήμου με θέμα «Καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων κατ’έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο
Προσοτσάνης για το έτος 2018» (ΦΕΚ 4645/τ.Β/29-12-2017), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4336/2015, ορίστηκε ως ανώτατο όριο μετακινήσεων των οδηγών σε δώδεκα
(12) το μήνα για τον καθένα.
Η προκαλούμενη δαπάνη ορίζεται σε 10,00 ευρώ για κάθε μετακίνηση, ως ημερήσια αποζημίωση
και η πληρωμή των ανωτέρω 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 2018
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να
εγκρίνει τις μετακινήσεις των ανωτέρω υπαλλήλων
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
•

Το άρθρο 2 του Ν.4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»

•

το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει τις εκτός έδρας μετακινήσεις του υπαλλήλου κ. Χαϊτίδη Θεοδώρου (Οδηγού Καθαριότητας) του Δήμου Προσοτσάνης στην περιοχή του Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας
Ν.Σερρών για την μεταφορά απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων) του Δήμου όπως παρακάτω:
α)στις 3,22,24,27 Αυγούστου 2018 (4)
β)10,11,12,14,25,26,28 Σεπτεμβρίου 2018 (7)
γ)1,2,3,5,8,9,10,11,12,15,16,17 Οκτωβρίου 2018 (12)
(Σύνολο μετακινήσεων :………… είκοσι τρεις (23)

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 2018
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 156/2018
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

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

