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Αρ. πρωτ.:283

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2014
Θέμα: εντολή μετακίνησης υπαλλήλου στο εξωτερικό

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 & 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρ. Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 2346/95 περί δαπανών κινήσεως κλπ. ΦΕΚ-220 Α/95.
3. Τις διατάξεις του Ν.2685/99
4. Την Απόφ. Υπ. Οικονομ. 2/54866/0022/99, ΦΕΚ Β 1583
5. Την υπ’ αριθμ. 1043121/698/0001/4-06-1996 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ
453/Β/14-06-1996) καθορισμός αριθμού κατά έτος επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ.1076473/1214/0001/31-07-1996 (ΦΕΚ 697/19-08-1996 τ. Β΄).
6. Το υπ’ αριθμ. 2/14924/0022/1-04-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Δ/νση
22η Μισθολογίου του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής
πολιτικής έτους 2010» (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), άρθρο 9 § 17 του Ν.3833/2010
7. Το υπ΄ αριθμ 2/17717/0022/21-2-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Δ/νση
22η Μισθολογίου του Υπ. Οικονομικών «Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εξωτερικό»
8. Το άρθρο 19 του Ν. 2685/99 για την ημερήσια αποζημίωση και το άρθρο 22 για τις δαπάνες
διανυκτέρευσης που προκαλούνται λόγω μετακίνησης και παραμονής στο εξωτερικό.
9. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 261/2013 «Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αγιάς
στην πρόταση «TOWARDS EXCELLENCE in CULTURAL TOURISM_549587-EFC-1-2013-2BG-EFC-NT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens/Action:1, Measure 1-2.»
10. Το συμφωνητικό για την εφαρμογή του έργου TOWARDS EXCELLENCE in CULTURAL
TOURISM (TECT) _549587-EFC-1-2013-2-BG-EFC-NT μεταξύ Δήμου Σαντάνσκι-επικεφαλής
και του Δήμου Αγιάς-εταίρος του έργου
11. Την αριθ. 99/2014 απόφαση του Διατάκτη
12. Την αριθ. 31/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

13. Τις αποφάσεις μας 13, 37, 116, 178/2014
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Την μετάβαση της Σπυρούλη Φανής του Σπύρου μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ- Διοικητικού στο
εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία- Δήμος Σεπινο
Αιτία μετακίνησης:
Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στην πρόταση “TOWARDS EXCELLENCE IN CULTURAL TOURISM
-TECT” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens/Action:1, Measure 1-2.δίκτυα
αδελφοποιημένων πόλεων, με αριθμό αναφοράς 549587-EFC-1-2013-2-BG-EFC-NT
Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου δήμων για την προστασία και διατήρηση της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενδυνάμωσης του πολιτιστικού τουρισμού με την ενεργό
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συμμετοχή ηλικιωμένων ατόμων ως θεματοφύλακες των παραδόσεων, ηθών και εθίμων. Η προώθηση
της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και του σεβασμού των τοπικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η
εφαρμογή των κοινών διεθνικών στρατηγικών και μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της
προβολής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής τουριστικής προσφοράς. Η ενίσχυση της αίσθησης της ιδιότητας
του ευρωπαίου πολίτη και των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών κοινοτήτων.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 Χώρες:
Δήμος Σαντάνσκι (Βουλγαρία)-Επικεφαλής, Δήμος Αγιάς, Δήμος Χάριντα (Σουηδία), Δήμος Σεπίνο
(Ιταλία), Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Μπαλζάν (Μάλτα), Εταιρία Ανάπτυξης Τουρισμού της Σάντα
Κρουζ Τενερίφης, Κανάρια Νησιά (Ισπανία). Κάθε εταίρος αναλαμβάνει την οργάνωση και φιλοξενία μίας
τριήμερης εκδήλωσης.
Κάθε εταίρος θα φιλοξενήσει και θα οργανώσει μια εκδήλωση . Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες 1-12014/31-12-2014.
Η 6η εκδήλωση του έργου "TECT" είναι η τελευταία - closing event. Θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο
Σεπινο της Περιφέρειας Molise-Ιταλία από 26-28/11ου/2014, με πρόγραμμα εργασιών:
Ημέρα 1η Ολομέλεια, συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου. Εκλογή του νέου προέδρου του Δικτύου
Ημέρα 2η Παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του Δικτύου "TECT" και των βραχυπρόθεσμων
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής
ανάπτυξης του Δικτύου και τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για την ολοκλήρωσή της
Ημέρα 3η Ημερίδα: Η μελλοντική ανάπτυξη του Δικτύου "TECT" . Ολομέλεια, συζήτηση μεταξύ των
συντονιστών σχετικά με τις μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για το δίκτυο. Διάλογος μεταξύ όλων
των συμμετεχόντων σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τη μελλοντική πορεία του Δικτύου
Ημέρες εκτός έδρας: Ορίζονται σε πέντε (5)
Μέσον μετακίνησης:
Αγιά-Λάρισα-Αγιά: ΙΧ
Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα: ΟΣΕ-Προαστιακός, ΟΑΣΘ
Θεσσαλονίκη-Ρώμη-Θεσσαλονίκη: Αεροπλάνο
Ημερομηνία αναχώρησης 25-11-2014
ημερομηνία επανόδου 29-11-2014
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑ 02.00.6736.07 και
υπάρχει σχετική πίστωση.
Δικαιούμενες ημέρες : 60
Πραγματοποιηθείσες : 20 (μέχρι την υπογραφή της παρούσας)
Υπόλοιπο
: 40

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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