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Αριθμ. Αποθ. 167 / 2020  
               

                               ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Λήτη απόθαζηρ  για ηην αποζηολή εξαμελούρ 

ανηιπποζυπείαρ από 10-09-2020 έυρ και 13-09-2020 

ζηον αδελθοποιημένο Δήμο ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ Κύππος για 

ηην ζςμμεηοσή ζηιρ Πολιηιζηικέρ Εκδηλώζειρ «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ 

2020», έκδοζη ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ ποζού 

2.500,00€ και οπιζμόρ ςπολόγος ςπαλλήλος». 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 28-07-

2020 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 10.00 ζπλήιζε ζε Σακηική σνεδρίαζη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 15685/24-07-

2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ Ν. 4555/18. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ – 9 – κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα –  6  – 

ήηνη: 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                      ΑΠΟΝΣΔ 

1. Β. Ενξκπάο - Πξόεδξνο  

2. Η. Αξγπξόο 

3. Β. άξθνπιαο 

4. Ν. Κσβαίνο-Νηνύζθνο 

5. Η. Μπισλάθεο 

6. Η. ηαζόπνπινο 

 

 

Αρτίζει η ζσνεδρίαζη 

1. Ν. Μαιάκνο 

2. Π. Γθόλεο 

3. Γ. Οηθνλόκνπ 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θ. Σ. Κσζηόπνπινο, ε 

Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  ΠΑΗ..Γ.Α.Π. θα Ζ. Αλησλνπνύινπ-Παλάγνπ θαη ε 

Γηεπζύληξηα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θα Π. Γξάθνπ. 

2. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Γ. Οηθνλόκνπ. 

 

ΔΠΗ ΣΟΤ 7οσ  Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ 
 

ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο  γηα ηελ απνζηνιή εμακεινύο αληηπξνζσπείαο από 

10-09-2020 έσο θαη 13-09-2020 ζηνλ αδειθνπνηεκέλν Γήκν ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ 

Κύπξνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο «ΗΔΡΟΚΖΠΗΑ 

2020», έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 2.500,00€ θαη νξηζκόο 

ππνιόγνπ ππαιιήινπ». 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΜΑΡΥΟ: ύκθσλα κε ηελ πεξίπη. δ. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/19, από 09.08.2019 (εκεξ. έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4623/19) ε 

αξκνδηόηεηα έγθξηζεο ηεο απνδεκίσζεο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ηνπ 

δεκάξρνπ, ησλ αληηδεκάξρσλ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, εθηόο ηεο 

έδξαο ηνπ Γήκνπ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

αληί ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Πεξαηηέξσ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππνπαξ. Γ.9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

4336/16: "Οη απνθάζεηο κεηαθίλεζεο εθδίδνληαη πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

αλαρώξεζεο ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ, πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ην 

νλνκαηεπώλπκν, ηελ ηδηόηεηά ηνπ, ηνλ θιάδν ή ηελ εηδηθόηεηα, ηελ εκεξνκελία 

αλαρώξεζεο, έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηώλ θαη επηζηξνθήο, ηνλ αξηζκό 

ησλ εκεξώλ θαη ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, ηελ πιήξε θαη ζαθή αηηηνινγία ηεο 

κεηαθίλεζεο, ηνλ ηόπν θαη ην κέζν απηήο, ην πνζό ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο 

θαη ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαθίλεζε, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη θαη νξίδεηαη ξεηά 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο επείγνπζαο 

κεηαθίλεζεο κε πξνθνξηθή εληνιή, παξέρεηαη θαη γξαπηή έγθξηζε κε έθδνζε 

ζρεηηθήο απόθαζεο κεηαθίλεζεο, ην αξγόηεξν κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο από ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ ζηελ έδξα ηνπ." 

ύκθσλα κε ηελ από 23/07/2020 Πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Γεξνζθήπνπ 

θπξίνπ Παπιίδε Μηράιε, ν Γήκνο ηνπο ζα θαιύςεη ηα έμνδα δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο απνζηνιήο, ζπκπεξαζκαηηθά ν Γήκνο καο ζα θαιύςεη: 

1. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο. 

2. Αλακλεζηηθό δώξν πξνο ην Γήκν Γεξνζθήπνπ. 

3.Σελ εκεξήζηα απνδεκίσζε. 

ύκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18: 

«1. Ζ πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
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ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ 

νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ 

από ηελ απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε 

ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην 

αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 140, ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 158 θαη ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006, θαζώο θαη ησλ 

άξζξσλ 70 παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 94 θαη παξ. 4 πεξίπησζε 30 ηνπ λ. 

3852/2010 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο νξίδεηαη ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην σο όξγαλν αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε 

δηάζεζε ηεο πίζησζεο, λνείηαη εθεμήο ν δήκαξρνο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ».  

 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη ε αλάγθε κεηαθίλεζεο εμακεινύο αληηπξνζσπείαο γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζηηο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο «ΗΔΡΟΚΖΠΗΑ 2020», από 

10.09.2020 έσο θαη 13.09.2020. 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε δαπάλε ππνινγίδεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

2.500,00€ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό 00.6444.01 «Έμνδα Αδειθνπνίεζεο 

Γεληθά». Γηα ηελ νκαιή ζπκκεηνρή ηεο αληηπξνζσπίαο ζηηο εθδειώζεηο 

παξαθαιώ όπσο εγθξίλεηε: 

 

1. ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

2.500,00€ σο εμήο: πνζό έσο 2.500,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6444.01 

«Έμνδα Αδειθνπνίεζεο Γεληθά». 

2. ηε ζύζηαζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 2.500,00€, ζην όλνκα 

ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ ηνλ νπνίνλ ζα νξίζεηε κε ηελ παξνύζα 

απόθαζε θαη ν νπνίνο/ε νπνία ζα θαηαζηεί ππόινγνο. 

3.  λα νξίζεηε πξνζεζκία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ, σο νξίδεη ε παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 32 ΒΓ 17/5-15/6/1959 κέρξη θαη δύν κήλεο από ηελ ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

4.   ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

H Οικονομική Δπιηροπή 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
Λαμβάνονηαρ ςπότη:  

 Σην κείμενη νομοθεζία 

 
ομόθωνα 
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 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
1. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ έσο ηνπ 

πνζνύ ησλ 2.500,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6444.01 «Έμνδα 

Αδειθνπνίεζεο Γεληθά». 

2. Σε ζύζηαζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 2.500,00€, ην νπνίν ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α.  00.6444.01 «Έμνδα Αδειθνπνίεζεο Γεληθά» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, δαπάλε πνπ ζα 

αληηκεησπηζηεί κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα 

ηεο δεκνηηθνύ ππαιιήινπ θαο Φσηεηλήο Θενδώξνπ ε νπνία θαζίζηαηαη 

ππόινγνο. 

3. Οξίδεη πξνζεζκία απνδόζεσο ινγαξηαζκνύ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 32 ΒΓ 17/5-15/6/1959 κέρξη θαη δύν κήλεο από ηελ ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, ηελ 28-09-2020. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Η παπούζα απόθαζη πήπε ηον απιθμό 167 / 2020 
 

    

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ- ΓΖΜΑΡΥΟ                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 
                        

                                                                                                                                            

      Βαζίλειος   Εορμπάς                                        Β. άξθνπιαο 

Η. Αξγπξόο 

Ν. Κσβαίνο-Νηνύζθνο 

Η. ηαζόπνπινο 

Γ. Οηθνλόκνπ 

Η. Μπισλάθεο 
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