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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 8/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της  30 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  65/2015 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ΄Εγκριση δαπανών μετακίνησης  Αντιπροέδρου στα Ιωάννινα 

 
Στην Ορεστιάδα σήμερα 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 496/26-03-2015 έγγραφη  
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Βαρσαμακίδης   Δημήτριος 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Μουχταρίδου     Βασιλική Ο οποίος δεν προσήλθε, αν 

και  
4.-Κεσούδη   Παναγιώτα νόμιμα κλήθηκε 

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
 
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
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         κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ (Ν. 

3463/2006) «Δαπάνες μετακίνησης-Αποζημιώσεις-λοιπά έξοδα» οι Δήμαρχοι, 
οι αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Δημοτικοί ή Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι, 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  να 
μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος  
Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 
αυτές το συμβούλιο αποφασίζει  χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν 
επιβεβλημένη ή όχι. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ (Ν. 
3463/2006) σε όσους μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 
καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, οι δαπάνες μετακίνησης  που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει [παρ. 8 του άρθρ. 20 του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ. Α΄/263/23-12-2008].  

Με την αριθ. 57/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε 
η μετάβαση του Αντιπροέδρου κ. Αρχοντίδη Αρχοντή στα Ιωάννινα για 
εκτέλεση υπηρεσίας στις 20, 21 & 22 Μαρτίου 2015 προκειμένου να 
παραβρεθεί  στην διεξαγωγή του 13ου Πανελλήνιου Μετεκπαιδευτικού 
Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής με θέμα «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις στην Προσχολική Αγωγή Θεωρία & Πράξη το οποίο 
απευθύνεται στους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, στους φοιτητές των 
Τμημάτων προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ και ΑΕΙ, στους αρμόδιους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε ενδιαφερόμενο.. 

Για την προαναφερόμενη μετακίνηση πρέπει να εγκρίνουμε  και τη 
σχετική πίστωση για την ημερήσια αποζημίωση, τα έξοδα συμμετοχής στο 
συνέδριο και τα έξοδα διαμονής. 
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αρχοντίδης 
Αρχοντής δήλωσε κώλυμα να πάρει μέρος στη συζήτηση και στην κατάρτιση 
της απόφασης επειδή έχει υλικό συμφέρον και βγήκε από την αίθουσα 
συνεδριάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του N.3463/2006. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το 
άρθρο 140 του Δ.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006), είδε την αριθ. 57/2015 απόφαση Δ.Σ και 
ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.-Εγκρίνει τις δαπάνες μετακίνησης του Αντιπροέδρου κ. Αρχοντίδη 

Αρχοντή στα Ιωάννινα για εκτέλεση υπηρεσίας  στις 20, 21 & 22 Μαρτίου 
2015   όπως παρακάτω: 

 
Α.-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Καθορίζει την ημερήσια αποζημίωση του σε 29,35 €/ημέρα και 14,68 και 9,78€ 
το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα της επιστροφής. Οπότε 
καθορίζει ως συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης το ποσό των 53,81 €. 
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Β.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
Εγκρίνει τα έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο και τα έξοδα διαμονής(2 
διανυκτερεύσεις) στα Ιωάννινα που αντιστοιχούν σε 235,00 €. 

2.-Διαθέτει πίστωση 288,81 € εις βάρος του Κ.Α 00.6421 του 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και 
αναλαμβάνει τη σχετική πίστωση. 

3.-Να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα 288,81 € στο όνομα του Αντιπροέδρου 
κ. Αρχοντίδη Αρχοντή για την προαναφερόμενη μετακίνηση όπως αναλυτικά 
αναφέρεται. 

Κατά τη λήψη της απόφασης απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος κ. Αρχοντίδης 
Αρχοντής. 
 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   65/2015. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω:                                               
                                                         
                                                                         O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)  
 
           Ακριβές απόσπασμα 
                Ο Πρόεδρος  
 
 

       Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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