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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 137/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 14/01/2014.  

 
Θέµα 71o  

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 1.300,00€ για έξοδα 
µετακίνησης του υπαλλήλου Τσίγκρου ∆ηµητρίου στο εξωτερικό καθώς και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης 140,00€ για την αντίστοιχη ηµερήσια αποζηµίωση.    
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
       Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ., όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση κι ευθύνη» 
3. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισµού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 2494Β/2011)   
4. Το Π.∆. 113/2010 περί «Αναλήψεων Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
5. Την υπ’ αρ. 304/03-10-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 

ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονοµικό έτος 2014. 
6. Την υπ’ αρ.55412/45324/20-12-2012 επικύρωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014 από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  
7. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 176 «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής»  
8. Το υπ’ αριθµ. 252279/19-12-13 του υπαλλήλου Τσίγκρου ∆ηµητρίου µε την οποία µας 

ενηµέρωσε σχετικά µε την µετακίνηση του στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της 105ης Ολοµέλειας και 
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150ης Συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών και την αντίστοιχη ανάγκη 
κάλυψης δαπάνης των εξόδων µετακίνησης και διανυκτέρευσης. 

 

Εισηγούµαστε την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και εν συνεχεία την έκδοση 
ΧΕΠ ποσού 1.300,00€ στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου της Περιφέρειας, ΤΣΙΓΚΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ  Τεχνολογίας - Γεωπονίας µε βαθµό Ε’, για την 
κάλυψη δαπάνης εξόδων µετακίνησης και διανυκτέρευσης του στις Βρυξέλλες, για το χρονικό 
διάστηµα 29 έως και 31 Ιανουαρίου του 2014. 
Η µετακίνηση του εν λόγω υπαλλήλου γίνεται στα πλαίσια της 105ης Ολοµέλειας και 150ης 
Συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, µέλος της οποίας είναι ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός και ο κ. Τσίγκρος ∆ηµήτριος θα παραστεί στην ανωτέρω 
συνεδρίαση έχοντας υποστηρικτικό ρόλο.  
Επιπλέον εισηγούµαστε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 140,00€ 
για την ηµερήσια αποζηµίωση που δικαιούται ο υπάλληλος λόγω του ταξιδιού του στο 
εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.440,00€ και  θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και τον 
ΚΑΕ 071301 του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. Ηµεροµηνία απόδοσης του  
ΧΕΠ ορίζεται η 31η  Μαρτίου 2013. 
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον λογαριασµό 802.00.2001003014 στην ALPHA BANK. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α)  Την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και εν συνεχεία την έκδοση ΧΕΠ ποσού 

1.300,00€ (χιλίων τριακοσίων ευρώ) στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου της Περιφέρειας, 
ΤΣΙΓΚΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ  Τεχνολογίας - Γεωπονίας µε βαθµό Ε’, για 
την κάλυψη δαπάνης εξόδων µετακίνησης και διανυκτέρευσης του στις Βρυξέλλες, για το 
χρονικό διάστηµα 29 έως και 31 Ιανουαρίου του 2014. 
Η µετακίνηση του εν λόγω υπαλλήλου γίνεται στα πλαίσια της 105ης Ολοµέλειας και 150ης 
Συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, µέλος της οποίας είναι ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός και ο κ. Τσίγκρος ∆ηµήτριος θα παραστεί στην ανωτέρω 
συνεδρίαση έχοντας υποστηρικτικό ρόλο.  

Β)   την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 140,00€ (εκατόν σαράντα ευρώ) 
για την ηµερήσια αποζηµίωση που δικαιούται ο υπάλληλος λόγω του ταξιδιού του στο 
εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.440,00€ (χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ) 
και  θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και τον ΚΑΕ 071301 του Προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2013. Ηµεροµηνία απόδοσης του  ΧΕΠ ορίζεται η 31η  Μαρτίου 2013. 
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον λογαριασµό 802.00.2001003014 στην ALPHA BANK. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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