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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17ης/5-6-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου - υπευθύνου, ο
οποίος θα είναι υπεύθυνος για το ένταλμα προπληρωμής, για
μετακίνηση του Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτριου
Λαζίδη στην Αθήνα.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
11746/4-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος
Λαζαρίδης Γεώργιος

1. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
2. Καρασαββίδης Δημήτριος
3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω του
κατεπείγοντα χαρακτήρα και των χρονικών περιορισμών των θεμάτων. Το σώμα
δέχτηκε ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
Σας καλώ, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 89/4-6-2019 εισήγησης του
Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτριου Λαζίδη, να ορίσουμε
υπάλληλο υπεύθυνο για το ένταλμα προπληρωμής.
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Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 89/4-6-2019 εισήγηση του Πληρεξούσιου
Δικηγόρου του Δήμου καλούμαστε να εγκρίνουμε τη μετακίνησή του στην Αθήνα,
όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως του
Δήμου Ωραιοκάστρου κατά της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/οικ4290/φν393/1-6-2018 κοινής
αποφάσεώς των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με
Θέμα: «Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία οδό και στους κάθετους άξονες αυτής» με την οποία ζητάμε να
ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση, η συζήτηση της οποίας είναι την 11-06-2019,
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω:
«1. Το γραφείο δημάρχου να ετοιμάσει την εντολή μετακίνησης, για την 11-062019,
με απόφαση Δημάρχου, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», σε συνδυασμό με
την υπ’ αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24/11/2015 εγκύκλιο του Υπ. οικονομικών.
2. H Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με το γραφείο Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών να μεριμνήσουν για την σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό και την βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του
Δημοσίου Λογιστικού και να οριστεί ένα υπάλληλος υπεύθυνος για το ένταλμα
προπληρωμής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Άρθρο 2 ορίζεται ότι
«1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με
οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην
παρ. στ' του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), συμπεριλαμβανομένων …
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α' και β' βαθμού, … και των
φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ' του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή
παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες,
συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι,
αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι….» και σε συνδυασμό με την Υπ. Οικ.
οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 » Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015.
3. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της δαπάνης και τη
διάθεση της πίστωσης από τα αρμόδια όργανα.
4. Οι λεπτομέρειες μετακίνησης του ορίζονται ως εξής :
- Ημερομηνία αναχώρησης: 10-06-2019
- Ημερομηνία έναρξης των εργασιών: 11-06-2019
- Ημερομηνία λήξης των εργασιών: 11-06-2019
- Ημερομηνία επιστροφής: 11-06-2019
- Αριθμός ημερών εκτός έδρας: μία (1)
- Αριθμός διανυκτερεύσεων: μία (1)
- Μέσο μετακίνησης: αεροπλάνο».
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 89/4-6-2019 εισήγηση του του Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει υπεύθυνο για το ένταλμα προπληρωμής, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος
της παρούσης, τον Δημοτικό Υπάλληλο Γεώργιο Λουκά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 84/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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