
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ  : 2ο ΕΗΔ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  19ης/06/2015

«ΣΥΝ-ΠΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 614/16-06-2015

 Δ/νση : Αχ. Ιππέων &  Μ. Βασιλείου
Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας

136 73 Αχαρνές
Τηλ. 210 2400825

ΘΕΜΑ :«Έγκριση δαπανών μετακίνησης δύο (2) αιρετών του Συνδέσμου σε βάρος του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015»

                                              

  Στις Αχαρνές σήμερα στις 19/06/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00μ.μ., στο γραφείο του Συνδέσμου
(Αχαρνέων Ιππέων & Μ. Βασιλείου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  κατόπιν της µε αρ.
πρωτ. 614/16-06-2015  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύουν. 
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον από τα τρία (3) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν
παρόντα  τρία (3) όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ

Τα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κ. Τετράδη Επιστήμη.

Στη  συνέχεια  εισηγούμενος  το  2ο εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα  που  αφορά  στην  έγκριση  δαπάνης
μετακίνησης  δύο  (2)  αιρετών  του  Συνδέσμου  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015  ,
αναφέρει ότι : 

Στις  28  Ιουνίου  έως  και  03  Ιουλίου  2015  θα  πραγματοποιηθεί  το  36ο Παγκόσμιο  Συνέδριο  IAHR στο
παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης. 
Τα θέματα του Συνεδρίου αφορούν :

 Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και την προσαρμογή 
 Υδατικοί πόροι και υδροπληροφορική 
 Ακραία καιρικά φαινόμενα , φυσική μεταβλητότητα αλλαγής του κλίματος 
 Hydro περιβάλλον κ.α.

Θεωρώ λοιπόν ότι τα θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων και των ενδιαφερόντων του Συνδέσμου και κρίνω
σκόπιμη τη  μετάβαση  δύο  (2)  αιρετών Διοικητικών  Συμβούλων του Συνδέσμου για την  παρακολούθηση
αυτού του Συνεδρίου .
Συγκεκριμένα :  Την μετακίνηση εκτός έδρας του Συνδέσμου δύο (2)  αιρετών εκπροσώπων – διοικητικών
συμβούλων κ.κ. 1. Καμπόλη Δημητρίου & 2. Κασσαβού Ιωάννη , στο εξωτερικό (ΧΑΓΗ) από 01 Ιουλίου και
επιστροφή στις 04 Ιουλίου 2015.
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Η  δαπάνη  μετακίνησης  και  τα  έξοδα  διανυκτέρευσης  και  ημερήσιας  αποζημίωσης  των  μετακινούμενων
αιρετών  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  ΣΥΝ  ΠΑ οικονομικού έτους  2015  και  ειδικότερα τον  Κ.Α.
00.6443 , όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00€ 

Τέλος καλεί τα μέλη της Ε.Ε. να αποφασίσουν για την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης καθώς και την διάθεση
πίστωσης. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
3. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» , όπως ισχύει.
β) Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 
17/05-16/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/Α).

4. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη στον Κ.Α.00.6443 προϋπολογισμού
εξόδων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ , οικονομικού έτους 2015.

5. Το  γεγονός  ότι  για  την  αντιμετώπιση  της  δαπάνης,  έχει   συνταχθεί  η  προβλεπόμενη  Πρόταση
Ανάληψης  Υποχρέωσης  (74/17-06-2015),   σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  113/2010  και  την
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.∆. 113/10 στους ∆ήµους και τα
δημοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. Οικονομικών.

6. Την εισήγηση του Προέδρου 

 μετά από διαλογική συζήτηση  : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                    
Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος . 

Β.  Εγκρίνει  τη  δαπάνη  μετακίνησης  εκτός  της  έδρας  δύο  (2)  αιρετών  εκπροσώπων  του  Συνδέσμου  –
Διοικητικών  Συμβούλων ,  ήτοι  κ.  Καμπόλη Δημητρίου –  Προέδρου ΣΥΝ ΠΑ & κ.  Κασσαβού Ιωάννη –
Μέλους Δ.Σ. , για τη μετάβασή τους στο Εξωτερικό και συγκεκριμένα στη ΧΑΓΗ προκειμένου να παρευρεθούν
στο 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης. 
Γ.  Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6443  του  προϋπολογισμού  του  Συνδέσμου
οικονομικού έτους 2015.

Δ.  Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Πρόεδρο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό :   67/2015.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
   

                                                                              ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                            ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
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