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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 40/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 246/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε κεηαθίλεζεο θαη απνδεκίσζε 
δαπαλψλ κεηαθίλεζεο αηξεηψλ, εθηφο ηεο 
έδξαο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. 
Υαιθεδφλαο γηα ηε ζπκκέηνρή ηνπο ζηε 
Γηεμαγσγή Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 
Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, ε νπνία 
ζα δηεμαρζεί  ζην Βφιν απφ 21 έσο 23 
Λνεκβξίνπ 2022 ζηνλ Δθζεζηαθφ – πλεδξηαθφ 
Πνιπρψξν Γήκνπ Βφινπ (Ιεσθφξνο Αζελψλ), 
θαζψο θαη εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο 
πίζησζεο». 
 

  ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 26649/36/11-11-2022 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ 
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Σάθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Υξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 8) 
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ. θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), 
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») 
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 27163/15-11-2022 εηζήγεζε ηνπ Ηδηαηηέξνπ 
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε κεηαθίλεζεο θαη απνδεκίωζε δαπαλώλ κεηαθίλεζεο 
αηξεηώλ, εθηόο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο γηα 
ηε ζπκκέηνρή ηνπο ζηε Γηεμαγωγή Δηήζηνπ Σαθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 
Κεληξηθήο Έλωζεο Γήκωλ Διιάδαο, ε νπνία ζα δηεμαρζεί  ζην Βόιν από 21 
έωο 23 Ννεκβξίνπ 2022 ζηνλ Δθζεζηαθό – πλεδξηαθό Πνιπρώξν Γήκνπ 
Βόινπ (Λεωθόξνο Αζελώλ), θαζώο θαη εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο 
πίζηωζεο». 
 
Θχξηε Πξφεδξε, 
 
 Σν Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, ζα ιάβεη 
ρψξα ζην Βφιν, ζηηο 21-23 Λνεκβξίνπ 2022. 
ην πλέδξην ζα ζπκκεηέρνπλ αηξεηνί θαη Γήκαξρνη – κέιε ηεο ΘΔΓΔ.  
Δλδεηθηηθά ηα δεηήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ςειά ζηελ αηδέληα ησλ ζπλεδξηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ είλαη: 
 Σα Οηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ θαη  πξφηαζε γηα ηνλ λέν ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο 
ησλ Θεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ, ζηνπο Γήκνπο. 
 Οη επηπηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ. 
 Ζ πξνψζεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο ζην Κνληέιν Ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Θξάηνπο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε επηθαηξνπνηεκέλεο 
κειέηεο. 
 Εεηήκαηα φπσο ν Φεθηαθφο Κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Γήκσλ, ε αλάγθε ελίζρπζεο 
ησλ ΟΣΑ κε λέν κφληκν πξνζσπηθφ, ε Αμηνπνίεζε ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ, θιπ.  
 

ην πλέδξην πξνηίζεληαη λα παξαζηνχλ: ν θ. Γήκαξρνο, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, νη θ. Αληηδήκαξρνη Ιέθθαο Αζαλάζηνο θαη σηήξηνο Θνζθνιέηνο θαη ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο σο Γεκνηηθφο χκβνπινο. Ζ κεηαθίλεζή ηνπο ζα γίλεη κε ηε 

ρξήζε ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ζ αλαρψξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20 ή 
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21Λνεκβξίνπ θαη ε επηζηξνθή ζηηο 22 θαη 23Λνεκβξίνπ.Οη δηαλπθηεξεχζεηο θαζψο θαη 

ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ ΘΔΓΔ. Σα έμνδα 

δηακνλήο (2 δηαλπθηεξεχζεηο) ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη δαπάλεο 

κεηαθίλεζεο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηα έμνδα θίλεζεο (ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε, 

δαπάλε δηνδίσλ) θαη ζηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε (3 εκέξεο), ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ξεηψο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4336/2015 πεξί 

δαπαλψλ κεηαθηλνχκελσλ εληφο επηθξάηεηαο.  

 
    Έρνληαο ππφςε: 
 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 140  ηνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη 
Θνηλνηήησλ». 
 Σελ ΘΤΑ νηθ. 55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/26.07.2021 ηεχρνο Β'). 
 Σελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. 648/69738/24.09.2021  
 Σελ ππνπεξίπη. η' ηεο πεξίπη. ηα' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19  
  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/20) (παξ.2 άξζξν 203 Λ.4555/18) 
(πεξίπη.ε παξ.1 άξζξν 58 Λ.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Λ.4625/19). 
 ηηο παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
(Α’ 112),  
 18, παξ. 15 ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΘ.» 
(Α’ 85),  
 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηνπ λ. 4336/2015 
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο - Θχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο 
απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο.» (Α’ 94)4 
  5, παξ. 2, πεξίπη. ζ’ ηνπ λ. 3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 
Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 131) 
 Σελ απφ 1ε Λνεκβξίνπ 2022 πξφζθιεζε ηεο ΘΔΓΔ 
Δηζεγνχκαζηε: 
1. Σελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο θαη ηελ απνδεκίσζε δαπαλψλ ησλ θ. Αληηδεκάξρσλ 
Ιέθθα Αζαλάζηνπ θαη σηήξηνπ Θνζθνιέηνπ,γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεμαγσγή 
Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο πνπ ζα ιάβεη 
ρψξα ζην Βφιν, ζηηο 21-23Λνεκβξίνπ 2022. 
 
2. Σελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.500,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ 02.00.6421.001 κε 
ηίηιν «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδ/ζε κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ (Γήκαξρνο θ.ι.π.)», 
αξρηθήο πίζησζεο 1.500 €. 
 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 40/2022 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 

Πξφεδξνο, απνδερφκελνο αηηήκαηα κειψλ ηνπ ψκαηνο, δήισζε φηη ηειηθά ζην 

πλέδξην ζα παξαζηνχλ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο, 

θαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο, Πέηξνο Ιαδαξίδεο, 

Θσλζηαληίλνο Σνκπνχινγινπ θαη Ησάλλεο Οπζηακπαζίδεο. Αθνινχζσο, θάιεζε ηελ 

Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο ζπκπιεξψζεθε, είδε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 
παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19 θαη 
εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαζψο επίζεο: 
 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 140  ηνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη 
Θνηλνηήησλ». 
 Σελ ΘΤΑ νηθ. 55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/26.07.2021 ηεχρνο Β'). 
 Σελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. 648/69738/24.09.2021  
  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/20) (παξ.2 άξζξν 203 Λ.4555/18) 
(πεξίπη.ε παξ.1 άξζξν 58 Λ.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Λ.4625/19). 
 ηηο παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
(Α’ 112),  
 18, παξ. 15 ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΘ.» 
(Α’ 85),  
 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηνπ λ. 4336/2015 
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο - Θχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο 
απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο.» (Α’ 94)4 
  5, παξ. 2, πεξίπη. ζ’ ηνπ λ. 3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 
Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 131) 
 Σελ απφ 1ε Λνεκβξίνπ 2022 πξφζθιεζε ηεο ΘΔΓΔ 
 
θαη κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 

 
1. Σελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο θαη ηελ απνδεκίωζε δαπαλώλ ησλ 
Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Ιέθθα Αζαλάζηνπ, Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θαη σηήξηνπ Θνζθνιέηνπ, Αληηδεκάξρνπ Πξαζίλνπ θαη 
Άιζνπο, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ. Γεψξγηνπ αξαληφπνπινπ θαη ησλ 
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θ.θ. Γεψξγηνπ Αλεκνγηάλλε, Πέηξνπ Ιαδαξίδε, Θσλζηαληίλνπ 
Σνκπνχινγινπ θαη Ησάλλε Οπζηακπαζίδε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεμαγσγή ηνπ 
Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (Θ.Δ.Γ.Δ.) πνπ 
ζα ιάβεη ρψξα ζην Βφιν απφ 21 έσο 23 Λνεκβξίνπ 2022. 
 
2. Σελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρηιίσλ 
πεληαθνζίσλ επξψ (1.500,00€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ε νπνία ζα βαξχλεη 
ηνλ ΘΑΔ 02.00.6421.001 κε ηίηιν «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδ/ζε κεηαθηλνχκελσλ 
αηξεηψλ (Γήκαξρνο θ.ι.π.)», αξρηθήο πίζησζεο 1.500,00 €, ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022. 
 
ην πλέδξην πξνηίζεληαη λα παξαζηνχλ: ν Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Βνχξνο, νη 
Αληηδήκαξρνη θ.θ. Ιέθθαο Αζαλάζηνο, Αληηδήκαξρνο Παηδείαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θαη σηήξηνο Θνζθνιέηνο, Αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ θαη 
Άιζνπο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Γεψξγηνο αξαληφπνπινο, θαη νη 
Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο, Γεψξγηνο Αλεκνγηάλλεο, Πέηξνο 
Ιαδαξίδεο, Θσλζηαληίλνο Σνκπνχινγινπ θαη Ησάλλεο Οπζηακπαζίδεο. Ζ κεηαθίλεζή 
ηνπο ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ζ αλαρψξεζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20 ή 21 Λνεκβξίνπ θαη ε επηζηξνθή ζηηο 22 θαη 23 Λνεκβξίνπ. 
Οη δηαλπθηεξεχζεηο θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ. Αξ. 
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Βαζηιφπνπινπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ ΘΔΓΔ. Σα έμνδα δηακνλήο (2 δηαλπθηεξεχζεηο) 
ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη 
ζηα έμνδα θίλεζεο (ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε, δαπάλε δηνδίσλ) θαη ζηελ εκεξήζηα 
απνδεκίσζε (3 εκέξεο), ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, φπσο 
απηέο πξνβιέπνληαη ξεηψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο 
παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4336/2015 πεξί δαπαλψλ κεηαθηλνχκελσλ εληφο 
επηθξάηεηαο.   
 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  246/2022 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 

             Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
6. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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