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

ΑΠ Ο ΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 47/30-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 493/2016

ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση
πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής
Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Θέρµης
σε συνέδριο

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η-11-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 41148/25-11-2015
πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 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 9 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 8 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Αναγνώστου Πασχάλης
3.Αποστόλου Στυλιανός
4.Γεωργαλή Ζωή
5.Καρκατζίνος Νικόλαος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
8.Γκιζάρης Στέργιος

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την
τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο εκτός της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να
συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από την Οικονοµική Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’
αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των
µελών του ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον.
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα : «Ανάληψη υποχρέωσης
(δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Θέρµης σε
συνέδριο ».
Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον καθώς η ηµεροµηνία διεξαγωγής του συνεδρίου είναι η 2α
έως 4η ∆εκεµβρίου 2016 και θα πρέπει να προηγείται η δέσµευση της πίστωσης από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του συνεδρίου.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα είπε ότι
την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου έως και την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 17ο
Συνέδριο ∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής µε ∆ιεθνή Συµµετοχή µε θέµα
«Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 25-11-2016 εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου
για την αναγκαιότητα παρακολούθησης του συνεδρίου από τον ειδικό σύµβουλο κ. Γεώργιο
Ηλιόπουλο, ο οποίος ασχολείται µε θέµατα οργάνωσης και εφαρµογής προγραµµάτων που
απευθύνονται σε νέους, στην παρακολούθηση των δοµών και νοµικών προσώπων που
εφαρµόζουν προγράµµατα πολιτισµού, αθλητισµού και νέας γενιάς, σε θέµατα λειτουργίας
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου καθώς και σε θέµατα εθελοντισµού και την εφαρµογή
προγραµµάτων, µέτρων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 25-11-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για δέσµευση πίστωσης ποσού 477,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6423
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 για τη συµµετοχή του Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Θέρµης
στο συνέδριο µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό»., το οποίο θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 2-4
∆εκεµβρίου 2016. (α/α 841)
Αναλυτικά τα έξοδα για τη µετάβαση έχουν ως εξής :
-Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διανυκτερεύσεις 192,00€
(80,00€ + 20% =96,00€ * 2 )
- Εκτός έδρας αποζηµίωση 120,00 € (3 µέρες*40,00 € = 120,00€)
- Αεροπορικά εισιτήρια = 135,00 €
- Μετακινήσεις από / προς το αεροδρόµιο : 30,00€
ΣΥΝΟΛΟ : 477,00€
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την δέσµευση της ανωτέρω πίστωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και της αρ. 30 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης και κάλεσε την Οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, του Π.∆. 113/2010 και της αρ. 30 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

∆εσµεύει πίστωση ποσού 477,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6423 προϋπολογισµού οικ έτους
2016 για τη συµµετοχή ειδικού συµβούλου κ. Γεώργιου Ηλιόπουλου στο συνέδριο µε θέµα
«Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό»., το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 2-4 ∆εκεµβρίου 2016. (α/α
841)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 493/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

