
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  11 - 04 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 138/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και έγκριση καταβολής των εξόδων για την εκτός έδρας µετακίνηση 
δηµοτικών συµβούλων στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της ΚΕ∆Ε στην Καβάλα, 
ψήφιση – διάθεση των πιστώσεων.   
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Απριλίου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 4676/07-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Εµεινίδης Αναστάσιος  
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Σιδηρόπουλος Σάββας 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Σουσλόγλου Νικόλαος  
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Γρούγιος Ηλίας 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Καζαντζίδης Γεώργιος  

10 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11 Αβραµίδης Μωϋσής 
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Λαδάς Παράσχος 17  
18 Λαδάς Ευάγγελος 18  
19 Ράπτου Ολγα  19  
20 Νοτάκης Ιωάννης  20  
21 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 
του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 140 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής : «2. Σε όσους µετακινούνται για 
εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται, ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, οι 
δαπάνες µετακίνησης που προβλέπονται για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων ∆ήµων και Κοινοτήτων 
».   
 
Oι δαπάνες καταβάλλονται µε βάσει τις διατάξεις του  άρθρου 23 παργρ. 3 και άρθρου 25 της 
υποπαραγράφου ∆9 της παραγράφου ∆ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «∆απάνες µετακινούµενων 
εντός και εκτός της Επικράτειας» όπως εξειδικεύθηκε µε την απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/∆ΕΠ/04-01-2016 
(ΦΕΚ 20/14-01-2016 Β)  
 
Με την 115/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η συµµετοχή ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου µας στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της Κ.Ε.∆.Ε, στην Καβάλα κατά το χρονικό διάστηµα 1- 2 Απριλίου 2016 . 
 

Καλείται το ∆Σ να εγκρίνει τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες στο ανωτέρω Συνέδριο και να διαθέσει- 

ψηφίσει αθροιστική πίστωση ύψους 346,80€  σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.01 (πρόταση ανάληψης 

δαπάνης 28) πρ/σµου έτους 2016 και αναλυτικά τις πιστώσεις για την κάθε συµµετέχουσα ως εξής: 

1) Για την αντιδήµαρχο κα Αποστολίδου Μαρία  

Την έγκριση-διάθεση  της πίστωσης ύψους 136,60€  για την πληρωµή  εξόδων της εκτός έδρας 

µετακίνησής της στην Καβάλα, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

- Ποσό  40,00€  για ηµερήσια αποζηµίωση µε διανυκτέρευση (µία διανυκτέρευση) 

- Ποσό   10,00€ για ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς διανυκτέρευση  

- Ποσό  32,60€ για δαπάνη µετακίνησης (εισιτήριο του φθηνότερου µεταφορικού µέσου- ΚΤΕΛ- 

µετ΄ επιστροφής)  

- Ποσό 54,00€ για δαπάνη ξενοδοχείου (µία διανυκτέρευση) 

2) Για τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ζωναρέλλη Κυριακή  

Την έγκριση-διάθεση  της πίστωσης ύψους  105,10€  για την πληρωµή  εξόδων της εκτός έδρας 

µετακίνησής της στην Καβάλα, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

- Ποσό  40,00€  για ηµερήσια αποζηµίωση µε διανυκτέρευση (µία διανυκτέρευση) 

- Ποσό   10,00€ για ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς διανυκτέρευση  

- Ποσό  32,60€  για δαπάνη µετακίνησης (εισιτήριο του φθηνότερου µεταφορικού µέσου- ΚΤΕΛ- 

µετ΄ επιστροφής)  

- Ποσό 22,50€ για δαπάνη ξενοδοχείου (µία διανυκτέρευση) 

3) Για τη ∆ηµοτική  Σύµβουλο κα Λαϊνάκου Αφροδίτη  

Την έγκριση-διάθεση  της πίστωσης ύψους  105,10€  για την πληρωµή  εξόδων της εκτός έδρας 

µετακίνησής της στην Καβάλα, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

- Ποσό  40,00€  για ηµερήσια αποζηµίωση µε διανυκτέρευση (µία διανυκτέρευση) 



- Ποσό   10,00€ για ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς διανυκτέρευση  

- Ποσό 32,60€ για δαπάνη µετακίνησης (εισιτήριο του φθηνότερου µεταφορικού µέσου- ΚΤΕΛ- 

µετ΄ επιστροφής)  

- Ποσό 22,50€ για δαπάνη ξενοδοχείου(µία διανυκτέρευση) 

 

   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α). Εγκρίνει τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες των παρακάτω µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι οποίοι 
µετέβησαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της Κ.Ε.∆.Ε, στην Καβάλα κατά το χρονικό 
διάστηµα 1- 2 Απριλίου 2016.  
 
1) Για την αντιδήµαρχο κα Αποστολίδου Μαρία πίστωση ύψους 136,60€  για την πληρωµή  εξόδων της 
εκτός έδρας µετακίνησής της στην Καβάλα. 
2) Για τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ζωναρέλλη Κυριακή πίστωση ύψους  105,10€  για την πληρωµή  
εξόδων της εκτός έδρας µετακίνησής της στην Καβάλα. 
3) Για τη ∆ηµοτική  Σύµβουλο κα Λαϊνάκου Αφροδίτη πίστωση ύψους  105,10€  για την πληρωµή  
εξόδων της εκτός έδρας µετακίνησής της στην Καβάλα. 
 
 Β). Ψηφίζει αθροιστική πίστωση ύψους 346,80€  σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.01 (πρόταση ανάληψης δαπάνης 
28) πρ/σµου έτους 2016 (όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω οι πιστώσεις για τον καθένα χωριστά). 

 

  Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 138/2016 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 

 Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  12 - 04 - 2016 

                                                
     Ακριβές Απόσπασµα 

  
 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 
 

 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Βαλάνος Νικόλαος 


