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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θεμα:  Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου  για υπηρεσία εκτός έδρας

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα   13:00,  συνήλθε  σε

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,

σύμφωνα  με  την  Π.Ν.Π.  με  ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020  και  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.

426/ΑΠ:77233/13.11.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.402/08-01-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση   του Γραφείου Δημάρχου
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Αμ.Πασσά), που έχει ως εξής: 

«…Ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Δαρδαμάνης θα μεταβεί στα Ιωάννινα σε συνάντηση  με τον κ.
Πέτσα Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης, που θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 11.00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό
αυτοκίνητο με αρ.κυκλοφορίας  ΖΥΧ 6460.
        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  Αντιδήμαρχου  κ.  Ιωάννη  Δαρδαμάνη όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.
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2.- Να εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  για τις εκτός
έδρας  μετακινήσεις  του  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Κ.Α.  00.6421  εξόδων  του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.....…».

                             
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
 την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

        

1. Εγκρίνει τη μετακίνηση  του Αντιδήμαρχου κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη στα Ιωάννινα την Πέμπτη
21 Ιανουαρίου 2021 για  συνάντηση με τον κ. Πέτσα Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για
θέματα  Αυτοδιοίκησης.  Η  μετακίνηση  θα  πραγματοποιηθεί  με  ιδιωτικό  αυτοκίνητο  με
αρ.κυκλοφορίας  ΖΥΧ 6460.

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον ανωτέρω
Αντιδήμαρχο για την εκτός έδρα μετακίνησή του σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α. 00.6421
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2021.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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