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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα: Έγκριση μετακίνησης  δημάρχου και αιρετών  για υπηρεσία εκτός έδρας

  
     Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κ

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.28075/31-12-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

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

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας          Αντιπρόεδρος 1.Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2.Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 3.Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος  
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Πιπιλίδης Λάζαρος       -  Τακτικό μέλος
     6. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 

 

      Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.Γεωργούλης.

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο..  

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα παρουσίασε  την εισήγηση  του   Αυτ.Τμήματος

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Β.Πάνη) που

έχει ως εξής: 

«…Την  Επιστημονική  Ημερίδα  με  θέμα:  “Στρατηγικός  Σχεδιασμός  &  Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με  όραμα  για  το  2023”  που  διοργανώνει  η
Πανελλήνια  Ένωση  Γενικών  Γραμματέων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ‘Κλεισθένης’ και  ο  φορέας
εκπαίδευσης  International  Forum  Training  &  Consulting και  που  θα  πραγματοποιηθεί  την
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα και ώρες 9.30 π.μ. έως 18.00 μ.μ. ( Ξενοδοχείο
CARAVEL – Αίθουσα Μυκήνες)  - η παρακολούθηση των εργασιών της οποίας διατίθεται δωρεάν
- θα παρακολουθήσει ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης καθώς άπτεται των αρμοδιοτήτων του, και η
υπάλληλος του Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Πάνη Βαγιούλα
καθώς  το  επόμενο  διάστημα  θα  χρειαστεί  να  εκπονηθεί  το  αντίστοιχο  σχέδιο  για  το  Δήμο
Πρέβεζας.
 Κατά  την  παραμονή  τους  στην  Αθήνα,  το  Σάββατο  18  και  την  Κυριακή  19/1/2020,  θα
συμμετέχουν  σε  συναντήσεις  για  το  Επιχειρησιακό  και  Οικονομικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου
Πρέβεζας και τη διοργάνωση του ΔΣ του ΔΕΠΑΝ που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Πρέβεζας.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν το Δήμο μας και παρακαλούμε  για την
καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ
00-6421 ( μετακίνηση αιρετών ) που θα καλύπτει τη μετακίνηση  του  κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη,
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με ημερομηνία  αναχώρησης  την  Πέμπτη  16η/1/2020,   επιστροφή στις  19/1/2020  )  και  τη
διαμονή  του  στην  Αθήνα,  (διανυκτέρευση  στις  16/1/2020,  17/1/2019   και   18/1/2020)
προκειμένου  να   παρακολουθήσει  το  πρόγραμμα  της  ημερίδας  και  να  συμμετέχει  στις
συναντήσεις.      

 Εισηγούμαστε

1.  την  έγκριση  μετακίνησης  του  Αντιδημάρχου  του  Δήμου  Πρέβεζας  κ.   Ιωάννη
Δαρδαμάνη,  προκειμένου  να  λάβει  μέρος  στην Επιστημονική  Ημερίδα  με  θέμα:
“Στρατηγικός  Σχεδιασμός  &  Επιχειρησιακός  Προγραμματισμός  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με
όραμα  για  το  2023”  που  διοργανώνει  η  Πανελλήνια  Ένωση  Γενικών  Γραμματέων  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  ‘Κλεισθένης’ και  ο  φορέας  εκπαίδευσης  International  Forum  Training  &
Consulting και που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα και
ώρες  9.30  π.μ.  έως  18.00  μ.μ. (  Ξενοδοχείο  CARAVEL  –  Αίθουσα  Μυκήνες)  και
συμμετοχής  σε συναντήσεις στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2020 με το Δίκτυο ΔΕΠΑΝ του
οποίου είμαστε  μέλη,  για  το  Επιχειρησιακό  και  Οικονομικό Πρόγραμμα του Δήμου
Πρέβεζας και τη διοργάνωση του ΔΣ του ΔΕΠΑΝ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο
διάστημα στο Δήμο Πρέβεζας.

2.  Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε
βάρος  των  πιστώσεων  του  ΚΑ  00-6421  (  μετακίνηση  αιρετών  )  που  θα  καλύπτει  τη
μετακίνηση του  Αντιδημάρχου Δήμου Πρέβεζας κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη, με ημερομηνία
αναχώρησης την Πέμπτη 16/1/2020 και επιστροφή την Κυριακή..…».

    Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.Εγκρίνει  τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου του Δήμου Πρέβεζας  κ.   Ιωάννη  Δαρδαμάνη,
προκειμένου να λάβει μέρος στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Στρατηγικός Σχεδιασμός &
Επιχειρησιακός  Προγραμματισμός  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με  όραμα  για  το  2023”  που
διοργανώνει η  Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’
και  ο  φορέας  εκπαίδευσης  International  Forum  Training  &  Consulting και  που  θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα και ώρες 9.30 π.μ. έως
18.00 μ.μ. ( Ξενοδοχείο CARAVEL – Αίθουσα Μυκήνες) και συμμετοχής  σε συναντήσεις στις
18  και  19  Ιανουαρίου  2020  με  το  Δίκτυο  ΔΕΠΑΝ  του  οποίου  είμαστε  μέλη,  για  το
Επιχειρησιακό και Οικονομικό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας και τη διοργάνωση του ΔΣ του
ΔΕΠΑΝ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα στο Δήμο Πρέβεζας.

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε βάρος των
πιστώσεων  του  ΚΑ  00-6421  (μετακίνηση  αιρετών)  που  θα  καλύπτει  τη  μετακίνηση  του
Αντιδημάρχου  Δήμου  Πρέβεζας  κ.  Ιωάννη  Δαρδαμάνη, με  ημερομηνία  αναχώρησης  την
Πέμπτη 16/1/2020 και επιστροφή την Κυριακή.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  6/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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