
 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   

 
                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 
Αριθµ. Απόφ. 317/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση έκτακτης µετάβασης 

Νοµικού συνεργάτη  του ∆ήµου στις 
Βρυξέλλες και δέσµευση της σχετικής 
πίστωσης για καταβολή των 
οδοιπορικών εξόδων». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 
10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Κοντοπίδης Γεώργιος   
12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λαγός Νικόλαος   
14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Πονερίδης Παναγιώτης    

16 Πράτανος Απόστολος     
17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος    
19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   
 21 Τσολάκης Απόστολος   
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22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    
23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 15ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την από 22-

7-2016 εισήγηση της επιστηµονικής συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου κας Γρηγοριάδου Μαρίας 

σύµφωνα µε την οποία µε το µε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 112/21.7.2016 έγγραφο του Γραφείου 

Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο λάβαµε το µεσηµέρι της 

Πέµπτης 21.7.2016, και αφορά στη συµµόρφωση του ∆ήµου µας στην απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υπόθεσης C601/10 (της 27.10.2011), 

ενηµερωθήκαµε ότι την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων 

του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο του Υπουργού, στη συνάντηση κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσία του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου επί της υπόθεσης, κ. Παναγιώτη Χασάπη. 

Επειδή η συνάντηση είναι προγραµµατισµένη για την Τρίτη 26.7.2016 στις 11:00 π.µ., το 

ταξίδι προς τις Βρυξέλλες πρέπει να πραγµατοποιηθεί την προηγούµενη ηµέρα, ∆ευτέρα 

25.7.2016. 

Εκτιµήθηκε ότι η δαπάνη για το ταξίδι του κ. Χασάπη ανέρχεται συνολικά σε επτακόσια 

εβδοµήντα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά (€774,00), και αναλυτικά: 

- Αεροπορικό εισιτήριο: τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά (€454,00) 

- Εκτός έδρας αποζηµίωση (2 ηµέρες): εκατόν εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (€160,00) 

- Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο: εκατόν εξήντα ευρώ (€160,00) 

 

Μετά τα παραπάνω εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει:  

Α. την έγκριση της έκτακτης µετάβασης του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτη 

Χασάπη στις Βρυξέλλες, µε αναχώρηση τη ∆ευτέρα 25.7.2016 και επιστροφή την Τρίτη 

26.7.2016, και 

Β. τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης, συνολικού ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ και 

µηδέν λεπτών (€774,00). 

 

Τέλος η Πρόεδρος έθεσε επίσης υπόψη την από 27-7-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 

για δέσµευση ποσού 774,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6423 του σκέλους των εξόδων µε τίτλο 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων» του εκτελούµενου προϋπολογισµού του ∆ήµου 

(α/α 644) και κάλεσε το Συµβούλιο να δεσµεύσει τη σχετική πίστωση ασκώντας το ίδιο την 

αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας της υποθέσεως και 

των στενών χρονικών περιθωρίων για την τήρηση της δέουσας διαδικασίας. 
 
 
Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4336/2016 (ΦΕΚ 94/Α),   όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2016, καθώς και του Ν. 3852/2010.  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα 

  

1. Εγκρίνει την έκτακτη µετάβαση του Νοµικού συνεργάτη του ∆ήµου κ. Παναγιώτη 

Χασάπη που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες για τη 
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συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

αφορούσε στη συµµόρφωση του ∆ήµου µας στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υπόθεσης C601/10 (της 27.10.2011),  . Η έκτακτη 

µετάβαση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Χασάπη στις Βρυξέλλες, 

έγινε µε αναχώρηση τη ∆ευτέρα 25.7.2016 και επιστροφή την Τρίτη 26.7.2016. 

Η µετάβαση δεν µπορούσε να προγραµµατιστεί νωρίτερα καθώς έγινε γνωστή µε το µε 

αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 112/21.7.2016 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο έλαβε ο ∆ήµος το µεσηµέρι της Πέµπτης 

21.7.2016. 
 
2. α. Ορίζει µέρες µετακίνησης εκτός έδρας τις δύο (2) µε διανυκτέρευση.  
 
β. Ορίζει την εκτός έδρας αποζηµίωση στο ποσό των 160,00 €.  
 

γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού (€454,00) για το αεροπορικό εισιτήριο  

 
δ. Εγκρίνει την καταβολή της δαπάνης διανυκτέρευσης στο ποσό των 160,00€  
 
 
δηλ. συνολικού ποσού  774,00€ για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων. 
 
 
3. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 774,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6423 του σκέλους των εξόδων 
µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων» του εκτελούµενου προϋπολογισµού του 
∆ήµου (α/α 644) ασκώντας την αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής λόγω της ιδιαίτερης 
σοβαρότητας της υποθέσεως και των στενών χρονικών περιθωρίων για την τήρηση της 
δέουσας διαδικασίας. 
 

Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων µε  βάση τα  νόµιµα 
δικαιολογητικά. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 317/2016 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
                                                     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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