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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αρ. Απόφασης  237/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας 
του ∆ηµάρχου κ. Σίµου Ρούσσου, 
της Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών – 
Οικονοµικών – Κοινωνικής 
Μέριµνας κ. Έλενας Χριστούλη και 
του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος – 
Καθαριότητας κ. ∆ηµήτριου 
Χριστουλάκη, στην πόλη Cascais 
της Πορτογαλίας για τη συµµετοχή 
τους στη συνάντηση των εταίρων 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράµµατος WASTE4THINK 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 17268/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της 
Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
  
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  Με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 26ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 16921/10-05-2018 εισήγηση από το Γραφείο ∆ηµάρχου, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος WASTE4THINK, όπου ο ∆ήµος Χαλανδρίου 
συµµετέχει ως εταίρος, θα πραγµατοποιηθεί  συνάντηση του έργου που θα λάβει χώρα στην 
πόλη Cascais της Πορτογαλίας, από τις 4 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουνίου (αναχώρηση από  Ελλάδα 
3.6.18 – επιστροφή στην Ελλάδα  7.6.18). 
    
Το πρόγραµµα WASTE4THINK - Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced 
Waste Management Systems (προς µια φιλοσοφία Κύκλου Ζωής µε την ενσωµάτωση 
προηγµένων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων) συγκεντρώνει 18 εταίρους (πανεπιστήµια, 
τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισµοί, ιδιωτικός τοµέας µε υψηλή εξειδίκευση) από 7 κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια κοινοπραξία µε στόχο να ανοίξει το δρόµο για τα συστήµατα 
µηδενικής παραγωγής αποβλήτων. 
 
Στην συνάντηση, εκτός από τον ∆ήµαρχο κ. Συµεών (Σίµο) Ρούσσο, θα συµµετέχουν, η Α/χος 
∆ιοικητικών – Οικονοµικών – Κοινωνικής Μέριµνας κ. Έλενα Χριστούλη και ο Α/χος 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας κ. ∆ηµήτριος Χριστουλάκης, µέλη της Οµάδας Έργου για το 
πρόγραµµα Waste4think. 

 
Η ανωτέρω µετακίνηση ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 140 Ν. 3463/05 οι οποίες 
ορίζουν ότι: 
1) Oι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί 
σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται εκτός της έδρας του ∆ήµου ή της Κοινότητας για την 
εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
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2) Σε όσους µετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται, ύστερα από απόφαση του 
οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, οι δαπάνες µετακίνησης που προβλέπονται (Αρχή 
Τροποποίησης)για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων ∆ήµων από τις σχετικές διατάξεις του ν 
2685/99 (ΦΕΚ-35 Α) όπως ισχύει. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά  την λήψη απόφασης µε την οποία να εγκριθεί: 
1) Η µετακίνηση του ∆ηµάρχου για το διάστηµα από 3.6.18 έως και 6.6.18 (επιστροφή 7.6.18), 
η µετακίνηση της Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών – Οικονοµικών  για το διάστηµα από 3.6.18 έως και 
6.6.18 (επιστροφή 7.6.18), η µετακίνηση του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος – Καθαριότητας  για 
το διάστηµα από 3.6.18 έως και 6.6.18 (επιστροφή 7.6.18). 
2) H δαπάνη µετακίνησης όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14/02/15) 
και περιλαµβάνει: 
α) Αντίτιµο αεροπορικών εισιτηρίων σε οικονοµική θέση   
β) Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού επί τις ηµέρες παραµονής και διανυκτέρευσης   
  του  ∆ηµάρχου, της Αντιδηµάρχου και του Αντιδηµάρχου (άφιξη 3.6.18 - αναχώρηση 7.6.18). 
γ) Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού που αναγνωρίζονται ανά διανυκτέρευση (τέσσερις 
διανυκτερεύσεις). 
 
Για την ανωτέρω δαπάνη µετακίνησης η υπηρεσία ζητά την έγκριση πίστωσης ποσού  5.900,00€ 
σε βάρος του Κ.Α 00.6421.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2018, για την οποία έχει 
εκδοθεί η  υπ.αριθµ. 1150/10.5.2018 ΠΑΥ. 
 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης θα συσταθεί χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής και θα οριστεί 
υπόλογος διαχείρισης λογαριασµού  µε  απόφαση της Οικονοµικής Eπιτροπής. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1) την έγκριση της µετακίνησης του ∆ηµάρχου κ. Συµεών (Σίµου) Ρούσσου για το διάστηµα 
από 3.6.18 έως και 6.6.18 (επιστροφή 7.6.18), της Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών – Οικονοµικών 
κ. Ε. Χριστούλη για το διάστηµα από 3.6.18 έως και 6.6.18 (επιστροφή 7.6.18) και του 
Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος – Καθαριότητας κ. ∆. Χριστουλάκη  για το διάστηµα από 3.6.18 
έως και 6.6.18 (επιστροφή 7.6.18), στην πόλη Cascais της Πορτογαλίας για τη συµµετοχή 
τους στη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος WASTE4THINK. 

 
2) την έγκριση της δαπάνης µετακίνησης, ποσού 5.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.01 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2018, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 
94/14/02/15) και η οποία περιλαµβάνει: 
α) Αντίτιµο αεροπορικών εισιτηρίων σε οικονοµική θέση   
β) Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού επί τις ηµέρες παραµονής και διανυκτέρευσης   
του  ∆ηµάρχου, της Αντιδηµάρχου και του Αντιδηµάρχου (άφιξη 3.6.18 - αναχώρηση 7.6.18). 
γ) Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού που αναγνωρίζονται ανά διανυκτέρευση (τέσσερις 
διανυκτερεύσεις). 
 
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η  υπ.αριθµ. 1150/10.5.2018 ΠΑΥ, 
 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης θα συσταθεί χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής και θα οριστεί 
υπόλογος διαχείρισης λογαριασµού  µε  απόφαση της Οικονοµικής Eπιτροπής. 

 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη.  
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Η  κ. Κ. Καρατζά ψήφισε λευκό. 
 
Μειοψήφησε ο κ. Α. Ευσταθίου.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 237/2018. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
       
        Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α.,  
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,  
ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., 
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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