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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ΑΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης εξειδίκευσης της πίστωσης για 
συμμετοχή στο 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-12 Νοεμβρίου 2021 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :194 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
Σήμερα την  2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην 
Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της 
αριθμ. πρωτ: 12136/29-10-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του 
Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. 
Μπινίσκου, παρίσταντο  τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε 
υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 11827/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Π.Ο.Υ., πραγματοποιεί το 17ο 

Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή. Γνώση, Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα 
στη νέα Εποχή» την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στα Λαγκάδια Γορτυνία, σύμφωνα με την 
αρ.πρωτ. 11828/22-10-2021 πρόσκληση. 

 Στα πλαίσια της πραγματοποίησής του, θα βραβευθεί ο Δήμος Δάφνης Υμηττού:  α) για την απόφαση 

ίδρυσης ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και β) για την ύψιστη ωφέλεια των δημοτών από τις δράσεις προαγωγής υγείας.  

Ο Δήμος μας καλείται να συμμετέχει στο συνέδριο, ως μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγειών Πόλεων που αφορά στις δράσεις του και προκειμένου να παραλάβει και το βραβείο του, θα 

εκπροσωπηθεί από τον Δήμαρχο Αναστάσιο Αθ. Μπινίσκο και την Δημοτική Σύμβουλο Γεωργία 

Σκιαδοπούλου, υπεύθυνη του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ (αριθμ.130/6.3.2017 απόφαση Δημάρχου), η οποία θα 

είναι και ομιλήτρια στο συνέδριο. 

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την πρόσκληση για συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου μας  στο 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή. Γνώση, Στρατηγική 

και Αποτελεσματικότητα στη νέα Εποχή» την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στα Λαγκάδια 

Γορτυνίας, 

2. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Δήμου στο ως άνω συνέδριο γίνεται για εκτέλεση 

υπηρεσίας και εμπίπτει στις αρμοδιότητες της.  

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, περίπτ.ε' του άρθρου 58, του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: «Ο 

Δήμαρχος: [...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος 

ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν 

κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 

δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού." 

4. Tις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) σχετικά με τις δαπάνες 

μετακινούμενων  με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. στις 

οποίες αναγνωρίζονται δαπάνες μετακίνησης εντός κι εκτός έδρας που περιλαμβάνουν: α) τα έξοδα κίνησης 

(αντίτιμο εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς ή συγκοινωνιακών μέσων, δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης 

λόγω χρησιμοποίησης οχήματος ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η 

χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς), β) έξοδα 

διανυκτέρευσης (για τις δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχειακές μονάδες ή ενοικιαζόμενα καταλύματα), γ) 

ημερήσια αποζημίωση (για τις εκτός έδρας μετακινήσεις), δ) έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, ε) επίδομα 

υπηρεσίας αλλοδαπής (εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό υπερβαίνει το διάστημα των 

30 ημερών). 

 

Ειδικότερα 

Για τις μετακινήσεις στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 

α) Τα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων 

μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι και τη χιλιομετρική αποζημίωση όταν μετακινούνται 
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με Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς και για μετακινήσεις εκτός έδρας και πέρα από τα όρια του νομού ή της περιφέρειας 

όταν η μετάβαση γίνει διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές ή σε νησί. Στις περιπτώσεις αυτές, 

καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε 

περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για 

μετακίνηση με αυτοκίνητο εξακολουθεί να καθορίζεται από την αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 κοινή υπουργική 

απόφαση και ανέρχεται σε 0,15€ το χιλιόμετρο. 

β) Τα έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται …… α) όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι 

μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο καθώς 

και για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση 

μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Τα έξοδα διανυκτέρευσης συνίστανται στο ποσό που καταβάλλουν 

οι μετακινούμενοι σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος με ανώτατο όριο για 

τους Δημάρχους Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων, τους Αντιδημάρχους και τους Ειδικούς 

Συμβούλους -Ειδικούς Συνεργάτες τα 80,00€ και για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Νομικούς 

Συμβούλους-Δικηγόρους του Δήμου και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους τα 60,00€ ανά διανυκτέρευση, ποσά 

που προσαυξάνονται κατά 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (άρθρο 

10 του πιο πάνω νόμου). 

γ) Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα-ράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό 

του μετακινούμενου. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη όταν: α) καταβάλλονται δαπάνες 

διανυκτέρευσης, β) η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι, γ) οι μετακινούμενοι, κατά την 

επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή 

σε τρένο, δ) οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο και ε) για την ημέρα επιστροφής όταν συμπίπτει 

με την ημέρα λήξης εργασιών. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ήμισυ (1/2) όταν α) οι 

μετακινούμενοι καλύπτονται από ημιδιατροφή και β) ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση 

του προορισμού από την έδρα του είναι: αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται 

με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν 

κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την 

ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί. Τέλος, η ημερήσια αποζημίωση 

καταβάλλεται κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις ενώ δεν καταβάλλεται 

ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή (άρθρο 11 του πιο πάνω νόμου). 

Το  συνολικό ποσό των δαπανών που προκύπτει για την συμμετοχή του Δήμου στο ως άνω συνέδριο 

το οποίο ανέρχεται στα 764,56€. Δεδομένου ότι η εγγεγραμμένη πίστωση με ΚΑ 00.6441.0004 με τίτλο 

«Έξοδα  κίνησης, διαμονής κλπ. για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, κλπ.» στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικ. έτους 2021 είναι γενική και θα κατανεμηθεί σε δύο αιρετούς, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της 

και αναλύεται ως εξής:  

 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ημ/νια 
Μετ/σης 

ΕΔΡΑ 
ΤΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣ
ΗΣ 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ€ 
ΔΙΑΝΥΚ/Σ
Η 

ΗΜ/ΣΙΑ 
ΑΠΟΖ/ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

10/11/2021 
ΕΩΣ 
13/11/2021 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ- 
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

3*80=240€ 3*40=120€ 442,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

10/11/2021 
ΕΩΣ 
12/11/2021 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ-
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

2*60=120€ 3*40=120€ 322,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         764,56€  
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5. Tην αριθμ.648/24.9.2021 (ΑΔΑ ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) εγκύκλιο του Γ.Γ. Υπ. Εσωτερικών με θέμα: 

«Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της Χώρας», κατά την οποία οι αποφάσεις μετακίνησης 

πρέπει κατ' αρχάς να είναι γραπτές, να εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του αιρετού για 

κάθε μετακίνηση, χωρίς να αναφέρονται σε αυτές μετακινήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και να 

περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία: 

α. ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του μετακινούμενου, 

β. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, 

γ. ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, 

δ. αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, 

ε. πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, 

στ. τον τόπο και το μέσο της μετακίνησης, 

ζ. το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη απόφαση ανάληψη υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, 

η. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του ν. 4336/2015. 

Η απόφαση μετακίνησης (νομική δέσμευση) εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και 

αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» . Συνεπώς, εφίσταται η προσοχή για την αμελλητί ανάρτηση της 

προαναφερόμενης απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια, δεδομένου ότι η ανάρτηση αποτελεί προϋπόθεση της 

έναρξης ισχύος της. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει: 
Α) Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 764,56€, σε βάρος του κωδικού εξόδων ΚΑ 00.6441.0004 με τίτλο 
«Έξοδα  κίνησης, διαμονής κλπ. για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, κλπ.» του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 η οποία αναλύεται ως εξής:  

  
 
 
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ημ/νια 
Μετ/σης 

ΕΔΡΑ 
ΤΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ€ 
ΔΙΑΝΥΚ/Σ
Η 

ΗΜ/ΣΙΑ 
ΑΠΟΖ/ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

10/11/202
1 ΕΩΣ 
13/11/202
1 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ- 
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

3*80=240€ 3*40=120€ 442,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Σ 10/11/2021 

ΕΩΣ 
12/11/2021 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ- 
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

2*60=120€ 3*40=120€ 322,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         764,56€  

  
Β) Τη μετακίνηση του Δημάρχου Δάφνης Υμηττού κ.Αναστάσιου Μπινίσκου και της Δημοτικής 

Συμβούλου κ. Γεωργίας Σκιαδοπούλου, σύμφωνα με την αριθμ.648/24.9.2021 (ΑΔΑ ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) 

εγκύκλιο του Γ.Γ. Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της Χώρας»,  

για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.» 

 Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, τη βρήκε νόμιμη άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 
απόψεις των μελών της και ειδικότερα της δημοτικής συμβούλου και τακτικού μέλους της επιτροπής κ. Τόλια-
Κηπουρού Ναυσικά η οποία μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι θεωρεί ότι όπως 
γίνεται η λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων πάει στην ιδιωτικοποίηση των δομών υγείας , 
έλαβε γνώση του  περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 
11827/2021 εγγράφου του τμήματος κοινωνικής προστασίας και παιδείας, της αριθμ. 317/2021 απόφασης 
Δημάρχου, της αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης,  της αριθμ.648/24.9.2021 (ΑΔΑ 
ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) εγκυκλίου του Γ.Γ. Υπ. Εσωτερικών, καθώς και των σχετικών διατάξεων  του Ν. 
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3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018, 
της παρ.1 του αρθρ.14 του Ν.4624/2019, της υποπαραγράφου Δ9 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄), σκέφθηκε 
και,  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Εγκρίνει: 

Α) την εξειδίκευση της κατωτέρω πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,  για 
την πραγματοποίηση αντίστοιχης  δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 περ.1 του Ν.4625/19,  
σε βάρος της με  Κ.Α. 00.6441.0004 πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο 
«Έξοδα  κίνησης, διαμονής κλπ. για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, κλπ.», για συμμετοχή στο 17ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 
11-12 Νοεμβρίου 2021, ποσού 764,56€ η οποία αναλύεται ως εξής:  
  
 
 
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ημ/νια 
Μετ/σης 

ΕΔΡΑ 
ΤΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ€ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ 
ΗΜ/ΣΙΑ 
ΑΠΟΖ/ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

10/11/2021 
ΕΩΣ 
13/11/2021 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ- 
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

3*80=240€ 3*40=120€ 442,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Σ 

10/11/2021 
ΕΩΣ 
12/11/2021 

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ 
ΔΑΦΝΗ- 
ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΧΙΛ.215,6*2*0,15=64,68 

2*60=120€ 3*40=120€ 322,28€ 

ΔΙΟΔΙΑ 17,6€ 

Σ=82,28€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         764,56€  

 
Β) Τη μετακίνηση του Δημάρχου Δάφνης Υμηττού κ. Αναστάσιου  Αθ. Μπινίσκου και της Δημοτικής 
Συμβούλου κ. Γεωργίας Σκιαδοπούλου, σύμφωνα με την αριθμ.648/24.9.2021 (ΑΔΑ ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) 
εγκύκλιο του Γ.Γ. Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της Χώρας» 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Τόλια-
Κηπουρού Ναυσικά, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
                                                                                        ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
                        
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


