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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 28ο .- Έγκριση εξόδων κίνησης - διαμονής Δημάρχου και δημοτικών 
συμβούλων  έξω  από  την  έδρα  για  εκτέλεση 
υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης  133/2011

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του  Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη  Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος 22. Τσαγκάλης Αντώνιος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  αριθμ.64/2011  απόφασης  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  «Καθορισμός  δικαιώματος  και  περισσεύματος  βοσκής  έτους  2011» 
λόγω  αιτήσεων  κτηνοτρόφων  που  αιτούνται  την  άμεση  διάθεση  βοσκότοπου, 
ώστε  να  ταχτοποιήσουν  τις  δηλώσεις  τους  στο  ΟΣΔΕ  2011.  (εισηγητής  ο 
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)

2. «Αναβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αγιάς  σε  Πυροσβεστικό  Σταθμό» 
λόγω  ότι  άμεσα  πρέπει  να  γνωστοποιήσουμε  στους  υπεύθυνους  φορείς  τις 
επιπρόσθετες  ανάγκες  πυρασφάλειας  της  περιοχής  του  νέου  Δήμου  μας. 
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.

Επίσης  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  συζήτηση  ψηφίσματος  που  κατέθεσε  ο 
επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με: 

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ  
ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 
διάταξης  θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Λάμπρου Ευάγγελος 4. Μπαράκος Γεώργιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Ράντζος Νικόλαος

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
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Θέμα 28ο .- Έγκριση εξόδων κίνησης - διαμονής Δημάρχου και δημοτικών 
συμβούλων  έξω  από  την  έδρα  για  εκτέλεση 
υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης  133/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 

Σουλιώτης Θεόδωρος και είπε τα εξής:
Οι  δήμαρχοι,  οι  αντιδήμαρχοι,  οι  πρόεδροι  Κοινοτήτων  και  οι  δημοτικοί  ή 

κοινοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του N 3463/2006 
μπορούν  να  μετακινούνται  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας  για 
εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  η  μετακίνηση  χωρίς  προηγούμενη 
απόφαση  του  συμβουλίου,  το  οποίο  στις  περιπτώσεις  αυτές  αποφασίζει  αν  η 
μετακίνηση  ήταν  δικαιολογημένη  ή  όχι  και  σε  αυτούς  που  μετακινούνται  για 
εκτέλεση  υπηρεσίας  καταβάλλονται  τα  έξοδα  κίνησης  που  αποδεδειγμένα   έχουν 
γίνει.

Επίσης σας κάνω γνωστό ότι:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2685 / 99 και όπως αυτό ισχύει σήμερα 

στους  μετακινούμενους  εκτός  έδρας  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα  με  εντολή  του 
Δημοσίου,  των  Ο.Τ.Α.  και  των  λοιπών  Ν.Π.Δ.Δ.  αναγνωρίζονται  α)  δαπάνες 
οδοιπορικών εξόδων (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης 
ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος), β) έξοδα διανυκτέρευσης 
(για τις δαπάνες καταλύματος) γ) ημερήσια αποζημίωση (για την κάλυψη έκτακτων 
εξόδων), δ) έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και ε) έξοδα αποχωρούντων 
από  την  υπηρεσία  λόγω συνταξιοδότησης  (για  τη  μετάβαση  τους  στον  τόπο  της 
μόνιμης κατοικίας τους).

α) Τα οδοιπορικά έξοδα στο αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων  
που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι ή τη χιλιομετρική αποζημίωση όταν μετακινούνται  
με  Ι.Χ.  αυτοκίνητο,  του  οποίου  η  χρήση  από  υπαλλήλους  επιτρέπεται  ύστερα  από  
έγκριση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου,  για  μετακινήσεις  εκτός  έδρας,  εντός  
νομού  ή  περιφέρειας,  καθώς  και  για  μετακινήσεις  εκτός  έδρας,  εκτός  νομού  ή  
περιφέρειας (όταν η μετάβαση γίνει διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές) ή σε  
νησί  ή  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών.  Η  
χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών (άρθρα 6, 7 και 3 του πιο πάνω νόμου).

Με  την  αρ.  2/56533/0022/10-10-2006  κοινή  ως  άνω  υπουργική  απόφαση  
καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση για μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε 0,15 €  
το χιλιόμετρο.
β) Η  δαπάνη  διανυκτέρευσης  συνίσταται  στο  ποσό  που  καταβάλλουν  οι  

μετακινούμενοι  σε  κάθε  τύπο  ξενοδοχειακής  μονάδας  με  ανώτατο  όριο  για  τους  
Δημάρχους,  Αντιδημάρχους  και  Ειδικούς  Συνεργάτες  Δήμων  πληθυσμού  κάτω  των  
300.000  κατοίκων  τα  €  52,82,  για  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους,  τους  νομικούς  
συμβούλους - δικηγόρους του Δήμου και τους ιδιώτες τα € 44,02 και για τους λοιπούς  
(υπάλληλοι κ.λ.π.)  € 35,22   για κάθε διανυκτέρευση, ποσό που προσαυξάνεται κατά  
20% για  τη  θερινή  περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου  (παρ.3  του  αρθρ.8  του  πιο  πάνω  
νόμου) . 

Η  διανυκτέρευση  επιτρέπεται,  όταν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της  παρ.2  του  
αρθρ. 8 του πιο πάνω νόμου.
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γ) Η ημερήσια αποζημίωση συνίσταται στο ποσό που καταβάλλεται για την κάλυψη  
έκτακτων εξόδων οριζόμενη σε  € 29,35   - ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του  
μετακινούμενου  –  καταβαλλόμενη  ολόκληρη  για  όλες  τις  ημέρες  (όταν  οι  
μετακινούμενοι  διανυκτερεύουν  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσει:  του  αρθρ.  8  του  πιο  
πάνω νόμου ή όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνο αυτές καλύπτονται από το  
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο ήμισυ (1/2) όταν οι μετακινούμενοι καλύπτονται  
από  ημιδιατροφή  και  στο  ένα  τρίτο  (1/3)  για  την  ημέρα  επιστροφής  μετά  από  
διανυκτέρευση  ή  όταν  η  μετακίνηση  γίνει  αυθημερόν  σε  απόσταση  άνω  των  40  
χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων ή από νησί σε νησί άνω των 5 ναυτικών μιλίων  
(αρθρ.9 του πιο πάνω νόμου).

Υπήρξε ανάγκη από τις αρχές του έτους 2011 έως και σήμερα ο Δήμαρχος και 
δημοτικοί  σύμβουλοι  να  μετακινηθούν  κατεπειγόντως  έξω  από  την  έδρα   για 
εκτέλεση  εργασιών  όπως  αυτές  καταγράφονται  αναλυτικά  στον  πίνακα  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη.

Στον πίνακα αναφέρεται το ποσό της δαπάνης καθώς και ο Κ.Α των εξόδων του 
ισχύοντος προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 τον οποίο θα βαρύνει η σχετική δαπάνη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει:
1. Τις εκτός έδρας μετακινήσεις, ως αναγκαίες και κατεπείγουσες.
2. Την καταβολή στους ανωτέρω, εξόδων μετακίνησης, ημερήσιων αποζημιώσεων 

και διανυκτερεύσεων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
 Του Ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α’ 35/18-2-1999) 
 Του Ν.3463/2006 άρθρου 140 παρ.1 & 2  
 Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α)
 Τις διατάξεις του Ν. 2307/1995
 Την  2/21858/0022/19-10-2006 για χιλιομετρική αποζημίωση
 τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
 τις μετακινήσεις  που έγιναν εκτός έδρας του δημάρχου και  δημοτικών συμβούλων για  

εκτέλεση υπηρεσίας..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-  Εγκρίνει  τις  εκτός  έδρας  μετακινήσεις,  του  δημάρχου  και  των  δημοτικών 
συμβούλων ως αναγκαίες και κατεπείγουσες.
Β.- Την καταβολή στους ανωτέρω, εξόδων μετακίνησης, ημερήσιων αποζημιώσεων 
και διανυκτερεύσεων 
Γ.- Ψηφίζει πίστωση η οποία θα βαρύνει την διαθέσιμη πίστωση το σχετικό Κ.Α των 
εξόδων του ισχύοντος προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σουλιώτης Θεόδωρος
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