
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 Απόσπασµα από το 12o   Πρακτικό                                                                                                        
 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
 Αριθµ. Αποφ. 163 
 Συνεδρίαση της 24/9/2019    
 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε
 η πρόσκληση 40672/20/9/2019
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 08:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό 
40672 / 20/9/2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                            
2.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
3.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
5.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
6.Κασσαβός Ιωάννης                            
7.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
8.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                           
9.Παυλίδου Όλγα                                                                                       
 
ΘΕΜΑ:΄Εγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 585,00 
συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 
84ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7
 
  

           Ο  Πρόεδρος της Οικον
της ηµερήσιας διάταξης  και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που 
αναφέρει την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 
συµµετοχή αντιπροσωπείας του 
84ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7
 Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου, εκτός του ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Βρεττού, αποτελείται από τους 
α) τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτριο 
Νικόλαο ∆αµάσκο. 
 Η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη γίνεται κατόπιν προσκλήσεως του ∆ηµάρχου απ΄ τον Πρόεδρο
κ΄ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Θ. 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7-
  Οι δαπάνες µετακίνησης αφορούν: τα έξοδα διανυκτέρευσης ποσού 288,00 
αποζηµίωση (διατροφή) ποσού 120,00 
ΦΕΚ 94/Α΄/2015). 
Η δαπάνη θα αντληθεί απ΄ τον Κ.Α. :00
οικονοµικού  έτους  2019. 
          

  

o   Πρακτικό                                                                                                        
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 5o   

24/9/2019           
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 40672/20/9/2019 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 08:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό 
40672 / 20/9/2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις τ

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                            ΟΥ∆ΕΙΣ 
2.Βαρελάς Πέτρος                                                                                       
3.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                       
4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                     
5.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                    
6.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                     
7.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                   
8.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                            
9.Παυλίδου Όλγα                                                                                        

της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 585,00 
συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 
84ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7-9-2019 στην Θεσσαλονίκη .

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 
της ηµερήσιας διάταξης  και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που 

έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 
συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 

∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7-9-2019 στην Θεσσαλονίκη .  
Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου, εκτός του ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Βρεττού, αποτελείται από τους 
α) τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτριο Λάππα κ΄ β) τον Αντ/ρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 

Η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη γίνεται κατόπιν προσκλήσεως του ∆ηµάρχου απ΄ τον Πρόεδρο
κ΄ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Θ. HELEXPO Α.Ε., στην τελετή εγκαινίων της 84

-9-2019 στην Θεσσαλονίκη.  
Οι δαπάνες µετακίνησης αφορούν: τα έξοδα διανυκτέρευσης ποσού 288,00 

αποζηµίωση (διατροφή) ποσού 120,00 € και τα έξοδα κίνησης ποσού 177,00 

τον Κ.Α. :00-6495.001  του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 

 

o   Πρακτικό                                                                                                        

Στις Αχαρνές σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 08:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 
40672 / 20/9/2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
και τις τροποποιήσεις του . 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

 

της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 585,00 € για την 
συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 

. 

οµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 5o θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης  και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που 

έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 585,00€ για την 
∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 

2019 στην Θεσσαλονίκη .   
Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου, εκτός του ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Βρεττού, αποτελείται από τους 

Λάππα κ΄ β) τον Αντ/ρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 

Η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη γίνεται κατόπιν προσκλήσεως του ∆ηµάρχου απ΄ τον Πρόεδρο  
Α.Ε., στην τελετή εγκαινίων της 84ης ∆ιεθνούς 

Οι δαπάνες µετακίνησης αφορούν: τα έξοδα διανυκτέρευσης ποσού 288,00 €, την ηµερήσια 
και τα έξοδα κίνησης ποσού 177,00 € (Ν.4336/15, 

6495.001  του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 

ΑΔΑ: 78Υ5ΩΨ8-3Α6



Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4623/2019) την 
αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Στην συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
καλείται να αποφασίσει µεταγενέστερα της µετάβασης της αντιπροσωπείας στην Θεσσαλονίκη, 
λόγω µη σύστασης των µελών της σε σώµα.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και 
τις αναφερόµενες διατάξεις και  την εγκεκριµένη πίστωση του ποσού 585,00 €  απ' τον Κ.Α.:00-
6495.001, την έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου απ΄ τον Πρόεδρο κ΄ το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ∆.Ε.Θ. HELEXPO Α.Ε., στην τελετή εγκαινίων της 84ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης την 7-9-2019 στην Θεσσαλονίκη, την υπεύθυνη δήλωση για χρήση Ι.Χ. αυτ/του 
και τις καταστάσεις πληρωµής δαπανών των δικαιούχων 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 

1. Την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης ποσού 585,00 € για την συµµετοχή 
αντιπροσωπείας του ∆ήµου µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 84ης 
∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την 7-9-2019 στην Θεσσαλονίκη.  
Η δαπάνη θα αντληθεί απ΄ τον Κ.Α. :00-6495.001  του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 
οικονοµικού  έτους  2019. 
2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 
 

 

      Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθµό  163/2019. 
 

 

 

          Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Αχαρνές  Αυθηµερόν 

Ο ∆ήµαρχος - Πρόεδρος 
 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 
 
 
                                                                                                       
 
 

 
 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               

Βαρελάς Πέτρος                                                                                      

Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

∆αµάσκος Νικόλαος                                   

Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  

Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     

Παυλίδου Όλγα                                                                                        

 

ΑΔΑ: 78Υ5ΩΨ8-3Α6
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