
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.386/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

      Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας
 

   Στην  Πρέβεζα,  σήμερα   Πέμπτη  23 Ιουλίου  2020  και  ώρα  13:00  μ.μ  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.13228/17-06-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     2. Αργυρός Λεωνίδας   -     Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  -Τακτικό μέλος 3. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
     4. Κωνσταντάκη Αθηνά   - Αναπλ.μέλος 4. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος 
     5. Κορωναίος Κοσμάς      - Αναπλ.μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Στη θέση του τακτικού μέλους κ. Γρ. Κουμπή ο οποίος απουσίαζε, νομίμως κλήθηκε και παρέστη
στη συνεδρίαση  το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αθ.Κωνσταντάκη. Στη θέση του τακτικού μέλους
κ.  Λ.  Πιπιλίδη  ο  οποίος  απουσίαζε,  νομίμως  κλήθηκε  και  παρέστη  στη  συνεδρίαση  το
αναπληρωματικό μέλος κ. Κ.Κορωναίος.
  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 210 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση  του Γραφείου Δημάρχου
του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Α.Πασσά) που έχει ως εξής: 

 «...Ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Δαρδαμάνης θα μεταβεί  στα Ιωάννινα σε Συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου το Σάββατο 25 Ιουλίου
2020 και ώρα 17.00,  κατόπιν της υπ΄ αριθ.  430/21-07-2020 πρόσκλησης του Διοικητικού
Συμβουλίου, αυθημερόν με ιδιωτικό αυτοκίνητο. 
 

 Έχοντας υπόψιν:
 το άρθρο 72  του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/19
 την υποπαράγραφο Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 3463/2016 

Εισηγούμαστε
Η Οικονομική Επιτροπή:
1-Να εγκρίνει  την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη,  όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.
2.- Να εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον ανωτέρω
Αντιδήμαρχο για την εκτός έδρας μετακίνηση του σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α. 00.6421
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020...».

ΑΔΑ: ΩΡΓΧΩΞΧ-2Μ9



 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.  Εγκρίνει τη μετακίνηση  του  Αντιδημάρχου  κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη  , o οποίος θα μεταβεί
στα Ιωάννινα σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 430/21-07-2020
πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αυθημερόν με ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον ανωτέρω
Αντιδήμαρχο, για  τις  εκτός  έδρας  μετακινήσεις  τους  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Κ.Α
00.6421 εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  386/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΡΓΧΩΞΧ-2Μ9
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