
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος  9-11-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αρ. Πρωτ.:  36781 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  

Ταχ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1 

Πληρ.: Σερασκέρης Μαν. 

Τηλ: 2132030629 

 

    

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Δημοτικών 

Συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ». 

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. 3310/26-10-2017 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε. 

             2. Το αριθ. 1046/2-11-2017 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α. 

  

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε. μας γνωστοποιήθηκε η 

πραγματοποίηση του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου 

Grand Serai, από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 έως το Σάββατο 

2 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00.  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λάβουν 

χώρα και άλλες εκδηλώσεις με θεματικές ενότητες γύρω από τις 

αρμοδιότητες της  τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Θεωρούμε αναγκαίο να παραβρεθεί αντιπροσωπεία από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αποτελούμενη από …… Συμβούλους τόσο για την ενημέρωση 

επί των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την Τ.Α. και τις 

μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν καθώς επίσης και για την μεταφορά 

των προβλημάτων του τόπου μας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη σας  

1) το άρθρο 140 του Ν.3463/06 

2) τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99 

3) το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/10 

 

παρακαλούμε: 



1) να εγκρίνετε τη μετακίνηση ……. Δημοτικών συμβούλων στα Ιωάννινα, 

από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 με 

ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα/αεροπορικώς με σκοπό την ενημέρωση των 

Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου μας καθώς επίσης και για την μεταφορά 

των προβλημάτων του τόπου μας γύρω από τις αρμοδιότητες της  τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

2) να ψηφίσετε πίστωση ύψους €1.260 σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο 

«οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για τη μετακίνησή 

και διαμονή τους. 

 

 

 

 

                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

                                                                    ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η απόφαση πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 


