
 

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Αριθ. Πρακτικού 31 

Αριθ. Απόφ. 322 
 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση μετάβασης και διαμονής  για τη συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο  Συνέδριο της 

Κ.Ε.Δ.Ε.  στη Θεσσαλονίκη από 1/12 έως 3/12/2016». 
 

Άνω Λιόσια σήμερα την 15
η
 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από 

πρόσκληση της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 

56838/11-11-2016 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 11-11-2016, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :  

 

1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη        

Ζωή-Βασιλική 
Πρόεδρος 18) Αντωνόπουλος Γεώργιος 

2) - Αντιπρόεδρος 19) Μπάρα Ευγενία  

3) - Γραμματέας 20) Μπρέμπος Σπυρίδων 

4)  Καμαρινόπουλος Παναγιώτης   21) Γεωργιάδης Βασίλειος 

5) Οικονομάκης Μιχαήλ  22) Σκαμαντζούρας Κων/νος  

6) Χειλαδάκης Γκίκας  23) Γιαννοπούλου Φωτεινή 

7) Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός  24) Αβράμης Γεώργιος 

8) Σαρλάς Μαρίνος  25)  

9) Κρητικός Γεώργιος  26)  

10) Κρεμύδας Ιωάννης   27)  

11) Χατζητρακόσιας Νικόλαος  28)  

12) Σονίδης Γεώργιος  29)  

13) Μαύρος Δαυίδ  30)  

14) Καραϊσκάκης Γεώργιος  31)  

15) Σχίζας Αθανάσιος  32)  

16) Μαυροειδάκος Ιωάννης      33)  

17) Κούρκουλος Γεώργιος      

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαϊωάννου Κων/νος  -  Αντιπρόεδρος 7) Δρόλιας Θεοδόσιος 

2) Κουράση Χρυσούλα      -  Γραμματέας 8) Αβράμης Σταμάτιος 

3) Καμπόλης Δημήτριος    9) Σάββας Σάββας 

4) Αδάκτυλος Γεώργιος 10) Τσιουμπρής Δημήτριος 

5) Μπουραΐμης Δημήτριος 11) Λουμιώτης Κωνσταντίνος 

6) Πουλιάσης Δημήτριος 12)  

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρουσία και του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, 

διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη 

κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη. 

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, 

Άνω Λιοσίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα Λιάκου Ελένη. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν έκτακτα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις σαν 

κατεπείγοντα, μετά τη λήξη της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 

Ο Δ.Σ. κ. Χειλαδάκης Γκίκας αποχωρεί, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ο Δ.Σ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2
ου

 έκτακτου θέματος και 

αποχωρεί αμέσως μετά. 

Οι Δ.Σ. κ.κ.  Μαυροειδάκος Ιωάννης & Κούρκουλος Γεώργιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 

3
ου

 έκτακτου θέματος. 

Η Δ.Σ. κα Γιαννοπούλου Φωτεινή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4
ου

 έκτακτου θέματος. 

 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου.     

 

            Η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4
o
  έκτακτο θέμα, που αφορά στην έγκριση μετάβασης και 

διαμονής  για τη συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο  Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.  στη Θεσσαλονίκη από 1/12 έως 

3/12/2016  θέτοντας υπόψη του σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που 

αναφέρει τα εξής : 

           «Με το υπ’ αριθ. 3173/10-11-2016 έγγραφο της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

ενημερωθήκαμε για την διοργάνωση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη 

Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου & ώρα 10:00 

έως το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 16:00. 

Ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. στην Κ.Ε.Δ.Ε. για το Δήμο μας είναι ο Δήμαρχος. Οι δαπάνες των 

συνέδρων της Π.Ε.Δ.Α. στην Κ.Ε.Δ.Ε. θα καλυφθούν από την Π.Ε.Δ.Α. και θα περιλαμβάνονται δαπάνες 

διαμονής, μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση.  

 Καταβαλλόμενες δαπάνες: Σε όσους μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται, ύστερα από 

απόφαση του  οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι δαπάνες μετακίνησης που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει (άρθρο 140 παρ. 2 Ν. 3463/2006) 

από 1.1.2016 που ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο οι 

δαπάνες μετακίνησης και οι αποζημιώσεις των αιρετών που λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια, για εκτέλεση 

υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει 

μετά την τροποποίηση με το Ν. 4336/2015. 

Στην εν λόγω απόφαση, για την έγκριση της μετακίνησης, προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο 

αριθμός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης και εγκρίνεται η καταβολή 

των εξόδων. 

Αριθμός συμμετεχόντων αιρετών: 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος.  

Ημερομηνία μετακίνησης: Από Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016. 

Αριθμός των ημερών εκτός έδρας και διανυκτερεύσεων: Τρεις (3) Συνολικά: 2.760,00 €  

 (14 Χ 60,00 € / δίκλινο Χ 3 διανυκτερεύσεις = 2.520,00 €) 

 (1 Χ 80,00 € / δίκλινο Χ 3 διανυκτερεύσεις = 240,00 €) 

Αιτία: Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. από 1 και 3 Δεκεμβρίου 2016. 

Τόπος: Θεσσαλονίκη 
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Μέσο μετακίνησης:  Για τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα:  

(496 χιλ. Χ 2 διαδρομές Χ 0,15 / χιλ.= 148,80  €  + 60,50 € διόδια) 

Ημερήσια αποζημίωση: για τέσσερις (4) ημέρες Χ 15 αριθμός αιρετών Χ 40,00 € = 2.400,00€. 

Όταν το μέσο μετακίνησης είναι μέσο μαζικής μεταφοράς, θα προσκομισθούν επιπλέον εισιτήρια.  

            Σύμφωνα με την  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, όπως ορίζονται στο Ν. 4336/2015, οι δαπάνες μετακίνησης και εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας ορίζονται ως ακολούθως: 

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης για τους δικαιούχους του άρθρου 5 του Ν. 4336/2015, ήτοι  

α) ο Δήμαρχος που εντάσσεται στην κατηγορία Ι, ορίζεται ποσό 80,00€ ανά διανυκτέρευση και   

β)μέλη δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία ΙΙ, ορίζεται στο ποσό  μέχρι 60 € 

ανά διανυκτέρευση. 

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) €, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του 

μετακινούμενου, ήτοι 160,00 € σε κάθε έναν Δ.Σ. 

Πιο κάτω αναφέρονται τα δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος για την πληρωμή των δαπανών:  

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης, στην οποία προσδιορίζεται 

η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το μέσο 

μετακίνησης και εγκρίνεται η καταβολή των εξόδων και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

2. Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν ή τριπλούν επί περισσοτέρων δικαιούχων, που θα έχει 

υπογραφεί από τον ή τους δικαιούχους στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες 

μετακινήσεις, δηλαδή: η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η χιλιομετρική απόσταση, 

η διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων ή η 

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος ferry boat, καθώς και η συνολική δαπάνη.  

3. Αποδείξεις καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων  και το εισιτήριο για δαπάνες άνω των 1,47 

ευρώ απλής διαδρομής. 

4. Εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιηθεί με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο: Υπεύθυνη δήλωση για 

τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο των ιδίων ή των συζύγων των, στην οποία θα 

αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ιδίου. Οι 

χιλιομετρικές αποστάσεις θα προκύπτουν από τους σχετικούς επίσημους πίνακες των αρμοδίων 

υπηρεσιών.  

Εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιηθεί με υπηρεσιακό αυτοκίνητο:  Υπεύθυνη δήλωση του 

οδηγού με τα ονόματα των επιβαινόντων.  

5. Αποδείξεις διοδίων κατά τις μετακινήσεις με Ι.Χ., στις οποίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά από 

τις Υπηρεσίες Διοδίων και η ημερομηνία διέλευσης.   

7. Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. 

Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με τη 

θεωρημένη απόδειξη πληρωμής θα επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού 
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(voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών. 

Όταν η δαπάνη διανυκτέρευσης καταβάλλεται από Δήμο, απαιτείται οι μετακινούμενοι υπάλληλοι 

του δημοσίου να ζητούν φωτοαντίγραφο του παραπάνω παραστατικού στοιχείου που εκδίδει το 

ξενοδοχείο επ' ονόματι του Δήμου, επικυρωμένο από τον φορέα, ή βεβαίωση του φορέα ότι οι 

δαπάνες θα καταβληθούν από αυτόν.  

8. Κατάσταση πληρωμής 

Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ύψους 8.310,00 € του αρμόδιου διατάκτη, συνολικά  

Η ανάληψη της υποχρέωσης στον Κ.Α. 00.6421.10001 και η διάθεση της σχετικής πίστωσης διενεργείται 

από την Ο.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/ 2010». 

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης. 

 Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006, 

της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, του άρθρου 72 παρ. 1 Ν. 3852/2010, του άρθρου 

4 του Ν. 4336/2015, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α   π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 
 
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει: 

1. Τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Παππού Χρήστου και των Δημοτικών Συμβούλων Καμπόλη 

Δημήτριου, Αρβανιτάκη Ζωής, Σχίζα Αθανάσιου, Μπάρα Ευγενίας, Σαρλά Μαρίνου,  Μαυροειδή 

Γεωργίου-Στυλιανού, Κούρκουλου Γεώργιου, Γεωργιάδη Βασίλειου, Γιαννοπούλου Φωτεινής και 

των Τοπικών Συμβούλων Καματερού Χρήστου, Κοκκίνη Ηλία, Λιάκου Ελένης, Νίκα Στυλιανού 

και Πήλιουρα Ιωάννη στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα διεξαχθεί στην 

Θεσσαλονίκη στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016 .  

2. Την ημερήσια αποζημίωση στο ποσό τον 40,00€ / άτομο. 

            Ψηφίζει σχετική πίστωση ποσού 8.310,00€ στον ΚΑ 00.6421.10001 με τίτλο : «Οδοιπορικά 

έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του εν χρήσει προϋπολογισμού μας. Τα χρηματικά 

εντάλματα θα εκδοθούν κατά τα κεκανονισμένα. 

            Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Αβράμης Γεώργιος.  

 

          Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

          Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται. 

 

           Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα μέλη 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ 

        ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Απόσπασμα       

Εκ του Πρακτικού 

Ο Δήμαρχος        

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
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