
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13781/20.03.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  106/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου 

στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, 

Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί 

στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία 

 

Σήμερα στις 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. 12703/13.03.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 

όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  13.03.2015     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

O Δ.Σ. κος Πατακιάς Π. απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

    ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του 

Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων 

και Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 12762/13.03.201515 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 
 Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Το υπ’ αριθμ.35/1999 ΦΕΚ (τεύχος α) περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων 

εντός και εκτός της επικράτειας  

 Την υπ’αριθμ.46/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί έγκρισης 

συμμετοχής του Δημάρχου κ. Ζενέτου Νίκου & του Δ/ντή Διαχείρισης απορριμμάτων και 

καθαριότητας του Δήμου Ιλίου στη διεθνή έκθεση ύδατος, αποχέτευσης ανακύκλωσης, 

αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας  που θα διεξαχθεί στις 16-18 Απριλίου 2015 

στην Άγκυρα Τουρκίας 

παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση πίστωσης για τη μετακίνηση των παραπάνω 

προτεινόμενων εκπροσώπων συνολικού ποσού 1.600,00 € αναλυτικά στους Κ.Α.:  

00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού  800,00 € 

&  

20.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού  

800,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015  

και το οποίο αφορά το κόστος των 3 ημερών διανυκτέρευσης, της ημερήσιας  αποζημίωσης ,και 

της μετάβασης και επιστροφής με αεροπλάνο σε οικονομική θέση. 

Δεδομένου του ότι για την ημερήσια αποζημίωση το χρηματικό ποσό που δικαιούται κάθε 

συμμετέχοντας είναι δεδομένο, ενώ για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και μετάβασης ο σχετικός 

νόμος ορίζει μόνο ημέρες και θέση μέσου μετακίνησης, για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης θα 

 οριστεί υπόλογος για την διαχείριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου 

στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Ο υπόλογος πρέπει να 

αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο  από την πληρωμή των παραπάνω 

σχετικών δαπανών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει πίστωση για τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ζενέτου Νίκου & του Δ/ντή Διαχείρισης 

απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου Ιλίου κ. Καλογερόπουλου Ηλίαστη διεθνή έκθεση 

ύδατος, αποχέτευσης ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας  που θα 

διεξαχθεί στις 16-18 Απριλίου 2015 στην Άγκυρα Τουρκίας, συνολικού ποσού 1.600,00 € 

αναλυτικά στους Κ.Α.:  

00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού  800,00 € 

&  

20.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού  

800,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015  

και το οποίο αφορά το κόστος των 3 ημερών διανυκτέρευσης, της ημερήσιας  αποζημίωσης 

και της μετάβασης και επιστροφής με αεροπλάνο σε οικονομική θέση. 

Δεδομένου του ότι για την ημερήσια αποζημίωση το χρηματικό ποσό που δικαιούται κάθε 

συμμετέχοντας είναι δεδομένο, ενώ για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και μετάβασης ο σχετικός 

νόμος ορίζει μόνο ημέρες και θέση μέσου μετακίνησης, για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης θα 

 οριστεί υπόλογος για την διαχείριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου 

στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Ο υπόλογος πρέπει να 

αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο  από την πληρωμή των παραπάνω 

σχετικών δαπανών. 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ. & Σταματόπουλος Γ. απέχουν  

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς τα οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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