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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 20  
της 18ης Ιουλίου 2016    Αριθμός  Απόφασης  223 

 ΘΕΜΑ 29ο:  « Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων 
                       εκτός έδρας. »    
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ύστερα από την υπ' αριθμ. 12448/14-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου 
- Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 
επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Κορδαλή 
Σωτηρία, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Θεοδώρου Αγγελική, 15.Πέτρου Θεόδωρος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος. 
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και 
κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.     Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Πέρρας 
Σωτήριος, 5.Σπύρου Κων/νος, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Παύλου Παύλος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Γεωργίου Χαράλαμπος, 11.Δόσχορης Κων/νος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας  κα Βενετσάνου Ελένη, αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παντελέου Κων/νος και Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ενώ πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος και δεν επέστρεψε μέχρι το τέλος αυτής. Πριν την συζήτηση του 28ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ρουμελιώτης, ο οποίος και δεν 
επέστρεψε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.   

Επί του 29ου θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:  Α 



1. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το οποίο ο κ. Δήμαρχος 
πραγματοποίησε έντεκα (11) μετακινήσεις εκτός έδρας, κατά το χρονικό διάστημα από 16-06-2016 έως και 18-07-2016, ως εξής:  στις 16-06-2016 στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στην Αθήνα, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες για μεταγραφή ακινήτου στο Δήμο.   στις 21-06-2016 στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στην Αθήνα, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες για μεταγραφή ακινήτου στο Δήμο.   στις 22-06-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας, στην τακτική γενική συνέλευση της ΑΝΒΟΠΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δήμου 10603/15-06-2016, πρόσκληση.  στις 24-06-2016 στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Αθήνα, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες.  στις 27-06-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας, σε συνεδρίαση της ΑΝΒΟΠΕ, σύμφωνα με την από 22-06-2016 πρόσκληση.  στις 28-06-2016 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες.  στις 29-06-2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες.  στις 04-07-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΒΟΠΕ, σύμφωνα με την από 29-06-2016 πρόσκληση.  στις 06-07-2016 στην Αθήνα, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1922/23-06-2016 πρόσκληση.  στις 08-07-2016 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα, σε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες.  στις 18-07-2016 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη. 2. Το γεγονός ότι η προηγούμενη της παρούσας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2016, έκτακτα, οπότε η υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας αδυνατούσε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. Το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και 
μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και πλήττει την προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των 
μετακινήσεων του Δημάρχου. 4. Το υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Οικονομικού Τμήματος του 
Δήμου, περί διάθεσης συνολικής πίστωσης ποσού #110,00# € (11 μετακινήσεις (αυθημερόν) x 10,00 € = 110,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου - Αντιδημάρχων», για 
την πληρωμή των εξόδων των ανωτέρω μετακινήσεων του κ. Δημάρχου κατά το χρονικό διάστημα από 16-06-2016 έως και 18-07-2016. 5. Η υπ΄ αριθ. Α-457/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.  Β 1. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το οποίο, ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος κ. Πέρρας Σωτήριος, πραγματοποίησε δύο (2) μετακινήσεις εκτός έδρας, ως εξής:  στις 11-07-2016 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 199/04-07-2016 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 11771/05-07-2016) πρόσκληση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, 

σε συνεδρίαση της Εκτλεστικής Επιτροπής και του Δ.Σ., με θέμα «Έγκριση πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου».  στις 18-07-2016 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 215/14-07-2016 (με αριθ. 
πρωτ. Δήμου 12517/14-07-2016) πρόσκληση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση πρότασης αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου». 2. Το υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Οικονομικού Τμήματος του 

Δήμου, περί διάθεσης συνολικής πίστωσης ποσού #20,00# € (2 μετακινήσεις αυθημερόν) σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο: «Έξοδα κίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου», για την πληρωμή των εξόδων του Αντιδημάρχου κ. Πέρρα για τις ανωτέρω μετακινήσεις του. 3. Η υπ΄ αριθ. Α-458/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
  



 Γ 1. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το οποίο, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Γεωργίου Αθανάσιος, 
πραγματοποίησε μία (1) μετακίνηση εκτός έδρας, στις 30-06-2016 στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στην Τρίπολη. 2. Το υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Οικονομικού Τμήματος του 
Δήμου, περί διάθεσης συνολικής πίστωσης ποσού #10,00# € (1 μετακίνηση αυθημερόν) σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο: «Έξοδα κίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου», για την 
πληρωμή των εξόδων του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου για την ανωτέρω μετακίνησή του. 3. Η υπ΄ αριθ. Α-461/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 Δ 1. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το οποίο, ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, πραγματοποίησε μία 
(1) μετακίνηση εκτός έδρας, στις 16-06-2016 στην αίθουσα ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα, σε συνέντευξη τύπου για το LOUTRAKI FESTIVAL. 2. Το υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Οικονομικού Τμήματος του 
Δήμου, περί διάθεσης συνολικής πίστωσης ποσού #10,00# € (1μετακίνηση αυθημερόν) σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο: «Έξοδα κίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου», για την πληρωμή των εξόδων του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου για την ανωτέρω μετακίνησή του. 3. Η υπ΄ αριθ. Α-459/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 E 1. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το οποίο, ο 
Αντιδήμαρχος Αγίων Θεοδώρων κ. Νικολάου Σωτήριος, πραγματοποίησε δύο (2) μετακινήσεις εκτός έδρας, ως εξής:  στις 11-07-2016 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 199/04-07-2016 (με αριθ. 

πρωτ. Δήμου 11771/05-07-2016) πρόσκληση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, σε συνεδρίαση της Εκτλεστικής Επιτροπής και του Δ.Σ., με θέμα «Έγκριση πρότασης 
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου».  στις 18-07-2016 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 215/14-07-2016 (με αριθ. 
πρωτ. Δήμου 12517/14-07-2016) πρόσκληση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση πρότασης αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου». 2. Το υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας του Οικονομικού Τμήματος του 

Δήμου, περί διάθεσης συνολικής πίστωσης ποσού #20,00# € (2 μετακινήσεις αυθημερόν) σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο: «Έξοδα κίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου», για την πληρωμή των εξόδων του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου για τις ανωτέρω μετακινήσεις του. 3. Η υπ΄ αριθ. Α-460/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τον εκτελούμενο προϋπολογισμό, τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές 
του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας», μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α Α 
1. Κρίνει επιβεβλημένες, λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου, και εγκρίνει  τις πραγματοποιθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου από 16-06-
2016 έως και 18-07-2016, ως εξής:  στις 16-06-2016 στην Αθήνα.   στις 21-06-2016 στην Αθήνα.   στις 22-06-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας.  στις 24-06-2016 στην Αθήνα.  στις 27-06-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας.  στις 28-06-2016 στην Τρίπολη.  στις 29-06-2016 στην Αθήνα.  στις 04-07-2016 στο Λεβίδι Αρκαδίας.  στις 06-07-2016 στην Αθήνα.  στις 08-07-2016 στην Αθήνα.  στις 18-07-2016 στην Τρίπολη. 



2. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του 
Δημάρχου κ. Γκιώνη Γεωργίου, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 110,00 € & αναλυτικά έχουν ως εξής: 
ημερήσια αποζημίωση 11 μετακινήσεων (αυθημερόν) x 10,00 € = 110,00 € . 3. Διαθέτει πίστωση #110,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου. Β 
1. Κρίνει επιβεβλημένες, για το συμφέρον του Δήμου, και εγκρίνει τις πραγματοποιθείσες 
εκτός έδρας μετακινήσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος  
κ. Πέρρα Σωτήριου, στις 11-07-2016  και στις 18-07-2016 στην Τρίπολη. 2. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του 
ανωτέρω, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των #20,00# €. 3. Διαθέτει πίστωση #20,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω 
εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Αντιδημάρχου. Γ 
1. Κρίνει επιβεβλημένη, για το συμφέρον του Δήμου, και εγκρίνει την πραγματοποιθείσα 
εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Γεωργίου Αθανάσιου, στις 30-06-2016 στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στην Τρίπολη. 2. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του 
ανωτέρω, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των #10,00# €. 3. Διαθέτει πίστωση #10,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Αντιδημάρχου. Δ 1. Κρίνει επιβεβλημένη, για το συμφέρον του Δήμου, και εγκρίνει την πραγματοποιθείσα 
εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου, στις 16-06-2016 στην Αθήνα. 2. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του 
ανωτέρω, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των #10,00# €. 3. Διαθέτει πίστωση #10,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Αντιδημάρχου. Ε 
1. Κρίνει επιβεβλημένες, για το συμφέρον του Δήμου, και εγκρίνει τις πραγματοποιθείσες 
εκτός έδρας μετακινήσεις του Αντιδημάρχου Αγίων Θεοδώρων κ. Νικολάου Σωτήριου, στις 
11-07-2016  και στις 18-07-2016 στην Τρίπολη. 2. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του 
ανωτέρω, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των #20,00# €. 3. Διαθέτει πίστωση #20,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων 
τρέχοντος έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω 
εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Αντιδημάρχου. Σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναλυτικώς αναφερόμενα καθώς και τα υπηρεσιακά 
σημειώματα του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας.    Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  223/2016.   

Ο Πρόεδρος                       Τα Μέλη (έπονται υπογραφές) 
 Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 19 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  


