
     
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ           

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΓΗΜΟ  ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Απφ ην 17ν/16-05-2022 πξαθηηθφ ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ. 

Απόθαζε: 118/2022 

Θέκα: 5ν Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ θαη εμεηδίθεπζε 

πίζηωζεο δαπαλώλ κεηαθίλεζεο. 

 

 ην Γηδπκφηεηρν θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 16ε ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ 

έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 17/12-05-2022 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ Ρσκχινπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζηα 

κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ έρνπλ 

αλάγθε επίιπζήο ηνπο. 

 ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ θ. Παπαδνπνχινπ 

νθία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

643/69472/24.09.2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ:ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5), θαζψο 

θαη ηελ ππ΄αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 27397/13-05-2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2369/14.05.2022 ηεχρνο Β').   

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) κέιε, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε.  

 

     ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ  

1) Υαηδεγηάλλνγινπ Ρωκύινο, Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ, Πξόεδξνο  

2) Σζηκπαλιηώηεο Δπάγγεινο, Αληηδήκαξρνο 

3) Μπηιηαθάθεο Παξαζθεπάο, Αληηδήκαξρνο 

4) Γεωξγηάδεο Λεωλίδαο, Γ..   

 

 

     ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

1) ηαιάθεο Αζαλάζηνο, Γ..   

2) Σδηβάξαο Γεώξγηνο, Γ.. 

3) Γεκεηξίνπ Κωλζηαληίλνο, Γ.. 

 

   

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Υαηδεγηάλλνγινπ Ρσκχινο εηζεγνχκελνο ην 5ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα αθφινπζα: 

 

«Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

1) Σν άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α’), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο i ηεο πεξ. ηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/10, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ήηνη: «…1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, 

αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΑΔΑ: 9ΩΗ6Ω9Τ-ΨΑΒ



δήκνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο:… ηα) Απνθαζίδεη γηα: … i. Σε κεηαθίλεζε θαη ηελ έγθξηζε ηεο απνδεκίωζεο 

ηωλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ηνπ δεκάξρνπ, ηωλ αληηδεκάξρωλ θαη ηωλ δεκνηηθώλ 

ζπκβνύιωλ, εθηόο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. ε θαηεπείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζεί εθηφο έδξαο ν δήκαξρνο, ν αληηδήκαξρνο ή κέινο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ρσξίο πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηηξνπή απνθαζίδεη ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο, αλ ε 

κεηαθίλεζε ήηαλ επηβεβιεκέλε ή φρη,.…». 

3) Σελ αξηζ. 24/2022 (ΑΓΑ:Φ11ΔΧ9Σ-ΝΦ4) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Γηδπκνηείρνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο» 

(ΟΠΓ) Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ νηθ. Έηνπο 2022». 

4) Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ (αληηθαηάζηαζε ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/2018) θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4625/2019 (ΦΔΚ 139/Α/2019))  

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 (94 Α΄) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ 

χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο» θαη ηδηαίηεξα ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηνπ 

Νφκνπ απηνχ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

6) Σν αξηζ. Οηθ. 2/74450/ΓΔΠ 24/11/2015 (ΑΓΑ: ΧΦΘΧΗ-ΓΑ2) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα: Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 λ.4336/2015 «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο 

επηθξάηεηαο». 

 

7) Σελ κε αξηζ. πξση. 69738/648/24-9-2021 (ΑΓΑ: ΦΔΞΧ46ΜΣΛ6-Κ68) Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔ κε 

ζέκα : «Μεηαθίλεζε αηξεηψλ ησλ Γήκσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο». 

 

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α/19-7-2018), φπσο ηζρχεη. 

 

9) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ.» (Α’ 85). 

 

10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3852/ 2010  (Α’ 87) θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαγξάθσλ 11 

θαη 12 απηνχ. 

 

11) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

(Α’ 114).  

 

12) Σν αξηζ. 6570/ηεχρνο Β΄/31-12-2021 ΦΔΚ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ 

επηηξεπφκελσλ εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ην έηνο 

2022. 

 

13) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 00.6421.01 πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ λ.3463/2006. 

 

14) Σελ αξηζ. Α/Α 157 κε αξηζ.πξση. 2583/12-5-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

Γηαηάθηε. 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα απνθαζίζεη: 

ΑΔΑ: 9ΩΗ6Ω9Τ-ΨΑΒ



Α. Σελ έγθξηζε ή κε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ 

Ρωκύινπ, απφ ην Γηδπκφηεηρν ζηελ Αζήλα κε εκέξα αλαρψξεζεο ηελ 19-05-2022 θαη 

επηζηξνθήο 22-05-2022 (ιφγσ έθδνζεο ηνπ εηζεηεξίνπ), νδηθψο κέρξη Αιεμαλδξνχπνιε θαη κε 

αεξνπιάλν Αιεμαλδξνχπνιε – Αζήλα θαη αληίζηξνθα. 

 

Αηηία κεηαθίλεζεο: 

πλάληεζε ηελ Πέκπηε 19-05-2022 κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Αληηζηξάηεγν Π. ε.α θ.Βαζίιεην Παπαγεσξγίνπ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη αθνξνχλ ην Γήκν Γηδπκνηείρνπ.  

πλάληεζε ηελ Παξαζθεπή 20-05-2022 κε ηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. 

Άγγειν πξίγν, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

 
Σξφπνο κεηαθίλεζεο: 

Οδηθψο απφ ηελ πφιε ηνπ Γηδπκνηείρνπ πξνο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ην ππ΄αξηζκ. ΚΗΙ 8600 

Τπεξεζηαθφ απηνθίλεην θαη ζηε ζπλέρεηα αεξνπνξηθψο απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε έσο ηελ Αζήλα 

θαη αληίζηξνθα. 

Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ Γηδπκφηεηρν –  Αιεμαλδξνχπνιε – Αζήλα : 19-05-2022 

Ηκεξνκελία επαλφδνπ απφ Αζήλα - Αιεμαλδξνχπνιε – Γηδπκφηεηρν (ιφγσ έθδνζεο ηνπ 

εηζεηεξίνπ) : 22-05-2022 

Ηκέξεο εθηφο έδξαο Γεκάξρνπ: 3 

1.Σνλ θαζνξηζκό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίωζεο ηξηώλ (3) εκεξώλ: 19-21/05/2022, ζην 

πιαίζην ηεο σο άλσ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ ζηελ Αζήλα  (40 € Υ 3 εκέξεο = 

120 €) 

2. Σα έμνδα δηακνλήο κε δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο : 96,00 € Υ 2 = 192,00 € (Αζήλα) 

3. Έμνδα κεηαθίλεζεο:  172,29 € (εηζηηήξην αεξνπιάλνπ ελφο αηφκνπ) 

4. Δγθξίλεη ελδερόκελα έμνδα ινηπώλ κέζωλ κεηαθίλεζεο (πξναζηηαθόο, ΚΣΔΛ, κεηξό 

θηι.), ζε πεξίπηωζε πνπ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαζηηθά (απνδείμεηο, 

εηζεηήξηα θιπ. : 45,71 € 

Σελ έγθξηζε ηωλ εμόδωλ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα εθηέιεζε ηεο εθηόο έδξαο 

ππεξεζίαο ωο αθνινύζωο: 

Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία  

Μεηαθίλεζεο 

Σόπνο Μεηάβαζεο 

Αηηηνινγία 

Πνζό  

δαπάλεο 

ΚΑΔ 

Υαηδεγηάλλνγινπ 

Ρσκχινο 

19-05-2022/ 

21-05-2022 

Αζήλα 

(πλάληεζε κε ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Αληηζηξάηεγν Π. ε.α θ.Βαζίιεην 

Παπαγεσξγίνπ & ηνλ Τθππνπξγφ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. 

530,00 € 00.6421.01 
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Άγγειν πξίγν) 

Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πνζά πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.9 

«Γαπάλεο Μεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο» ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ 

λ. 4336/2015 (94 Α΄) θαη ην αξηζ. Οηθ. 2/74450/ΓΔΠ/24-11-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 

Β. Σελ εμεηδίθεπζε πίζηωζεο πνζνχ 720,00 € (Α/Α ΑΑΤ 157 κε αξηζ.πξση. 2583/12-5-

2022) γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ 

Ρσκχινπ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6421.01 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 

αηξεηψλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022. 
  Σν αλώηαην όξην επηηξεπνκέλωλ θαη΄έηνο εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Γεκάξρνπ 

Γηδπκνηείρνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηζνχηαη κε 60 εκέξεο, ζχκθσλα κε ην αξηζ. 

6570/ηεχρνο Β΄/31-12-2021 ΦΔΚ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ επηηξεπφκελσλ 

εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ην έηνο 2022, εθ ησλ νπνίσλ 

έρεη γίλεη ρξήζε σο αθνινχζσο: 
  -Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθίλεζεο: 60 
  -Τπφινηπν εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο (πιελ ηεο παξνχζαο): 58 
  -Ηκέξεο εθηφο έδξαο κε ηελ παξνχζα: 3 
  -Τπφινηπν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο: 55.» 

        ηε ζπλέρεηα αθνχ απνρψξεζε απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 

Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ θαη Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιφγσ θσιχκαηνο, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 11 ηνπ λ. 3852/2010, θιήζεθαλ ηα κέιε λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε θαη έιαβε ππφςε ηεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθωλα. 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

Α.Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ Ρωκύινπ 

απφ ην Γηδπκφηεηρν ζηελ Αζήλα κε εκέξα αλαρψξεζεο ηελ Πέκπηε 19-05-2022 θαη επηζηξνθήο 

ηελ Κπξηαθή 22-05-2022 (ιφγσ έθδνζεο ηνπ εηζεηεξίνπ), νδηθψο απφ ηελ πφιε ηνπ 

Γηδπκνηείρνπ πξνο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ην ππ΄αξηζκ. ΚΗΙ 8600 Τπεξεζηαθφ απηνθίλεην θαη 

ζηε ζπλέρεηα αεξνπνξηθψο απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε έσο ηελ Αζήλα θαη αληίζηξνθα. 

Αηηία κεηαθίλεζεο: 

πλάληεζε ηελ Πέκπηε 19-05-2022 κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Αληηζηξάηεγν Π. ε.α θ.Βαζίιεην Παπαγεσξγίνπ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη αθνξνχλ ην Γήκν Γηδπκνηείρνπ.  

πλάληεζε ηελ Παξαζθεπή 20-05-2022 κε ηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. 

Άγγειν πξίγν, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

 

Σξφπνο κεηαθίλεζεο: 

Οδηθψο απφ ηελ πφιε ηνπ Γηδπκνηείρνπ πξνο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ην ππ΄αξηζκ. ΚΗΙ 8600 

Τπεξεζηαθφ απηνθίλεην θαη ζηε ζπλέρεηα αεξνπνξηθψο απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε έσο ηελ Αζήλα 

θαη αληίζηξνθα. 

Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ Γηδπκφηεηρν –  Αιεμαλδξνχπνιε – Αζήλα : 19-05-2022 
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Ηκεξνκελία επαλφδνπ απφ Αζήλα - Αιεμαλδξνχπνιε – Γηδπκφηεηρν (ιφγσ έθδνζεο ηνπ 

εηζεηεξίνπ) : 22-05-2022 

Ηκέξεο εθηφο έδξαο Γεκάξρνπ: 3 

1.Σνλ θαζνξηζκό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίωζεο ηξηώλ (3) εκεξώλ: 19-21/05/2022, ζην 

πιαίζην ηεο σο άλσ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γηδπκνηείρνπ ζηελ Αζήλα  (40 € Υ 3 εκέξεο = 

120 €) 

2. Σα έμνδα δηακνλήο κε δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο : 96,00 € Υ 2 = 192,00 € (Αζήλα) 

3. Έμνδα κεηαθίλεζεο:  172,29 € (εηζηηήξην αεξνπιάλνπ ελφο αηφκνπ) 

4. Δγθξίλεη ελδερόκελα έμνδα ινηπώλ κέζωλ κεηαθίλεζεο (πξναζηηαθόο, ΚΣΔΛ, κεηξό 

θηι.), ζε πεξίπηωζε πνπ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαζηηθά (απνδείμεηο, 

εηζεηήξηα θιπ. : 45,71 € 

Σελ έγθξηζε ηωλ εμόδωλ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα εθηέιεζε ηεο εθηόο έδξαο 

ππεξεζίαο ωο αθνινύζωο: 

Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία  

Μεηαθίλεζεο 

Σόπνο Μεηάβαζεο 

Αηηηνινγία 

Πνζό  
δαπάλεο 

ΚΑΔ 

Υαηδεγηάλλνγινπ 

Ρσκχινο 
19-05-2022/ 

21-05-2022 
Αζήλα 

(πλάληεζε κε ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Αληηζηξάηεγν Π. ε.α θ.Βαζίιεην 

Παπαγεσξγίνπ & ηνλ Τθππνπξγφ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. 

Άγγειν πξίγν) 

530,00 € 00.6421.01 

Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πνζά πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.9 

«Γαπάλεο Μεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο» ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ 

λ. 4336/2015 (94 Α΄) θαη ην αξηζ. Οηθ. 2/74450/ΓΔΠ/24-11-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 

Β. Σελ εμεηδίθεπζε πίζηωζεο πνζνχ 720,00 € (Α/Α ΑΑΤ 157 κε αξηζ.πξση. 2583/12-5-

2022) γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ 

Ρσκχινπ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6421.01 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 

αηξεηψλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022. 
  Σν αλώηαην όξην επηηξεπνκέλωλ θαη΄έηνο εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Γεκάξρνπ 

Γηδπκνηείρνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηζνχηαη κε 60 εκέξεο, ζχκθσλα κε ην αξηζ. 

6570/ηεχρνο Β΄/31-12-2021 ΦΔΚ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ επηηξεπφκελσλ 

εκεξψλ θίλεζεο εθηφο έδξαο αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ην έηνο 2022, εθ ησλ νπνίσλ 

έρεη γίλεη ρξήζε σο αθνινχζσο: 
  -Γηθαηνχκελεο εκέξεο κεηαθίλεζεο: 60 
  -Τπφινηπν εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο (πιελ ηεο παξνχζαο): 58 
  -Ηκέξεο εθηφο έδξαο κε ηελ παξνχζα: 3 

-Τπφινηπν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο: 55. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 118/2022. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                ΣΑ ΜΔΛΗ 

Α θ ν ι ν π ζ ν χ λ     π π ν γ ξ α θ έ ο 

ωζηό απόζπαζκα 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

Μ.Α.Γ. 

 

 

ΣΙΜΠΑΝΛΙΩΣΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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