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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
88/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 17-02-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/2012 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

5ο / 17-02-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε            
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθµ.Πρωτ.3601/21-2-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Ψήφιση πίστωσης για µετακινήσεις υπαλλήλων του ∆ήµου εκτός έδρας για 
εκτέλεση υπηρεσίας . 
 
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2953/13-02-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος   

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Εισηγούµενος  ο κ. Πρόεδρος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε ότι µε αποφάσεις 
∆ηµάρχου  εγκρίθηκαν οι µετακινήσεις υπαλλήλων του ∆ήµου  εκτός έδρας για 
υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριµένα : 
 

• Με την   υπ΄αριθ. 4/2012  απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου  ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Βάιος Ελευθερίου   µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 12-01-2012 
προκειµένου να επισκεφθεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε σκοπό την ωρίµανση έργων 
για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 

• Με την   υπ΄αριθ. 7/2012  απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου  ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Βασίλειος Βασίλογλου    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 12-01-
2012 προκειµένου να επισκεφθεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε σκοπό την ωρίµανση 
έργων για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 

• Με την   υπ΄αριθ. 6/2012  απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου  η υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Λαµπρινή Παρθένη    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 12-01-2012 
προκειµένου να επισκεφθεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε σκοπό την ωρίµανση έργων 
για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 

• Με την   υπ΄αριθ. 5/2012  απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου  η υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Ανθούλα Καραµούζη    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 12-01-
2012 προκειµένου να επισκεφθεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε σκοπό την ωρίµανση 
έργων για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 

• Με την υπ’ αριθ. 12/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Κων/νος Κορκόντζελος    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 17-01-
2012 για να συµµετάσχει  σε ηµερίδα ενηµέρωσης για τη λειτουργία του 
Πληροφοριακού Συστήµατος καταγραφής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των 
ΟΤΑ. 

• Με την υπ’ αριθ. 11/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. ∆ηµήτριος Κωστάκης     µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 17-01-
2012 για να συµµετάσχει  σε ηµερίδα ενηµέρωσης για τη λειτουργία του 
Πληροφοριακού Συστήµατος καταγραφής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των 
ΟΤΑ. 

• Με την υπ’ αριθ. 26/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  η υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Ευαγγελία Τσίβου    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 20-01-2012 
για να συµµετάσχει  σε σύσκεψη εργασίας για έργα σε περιοχές ΡΟΜΑ στο ΕΣΠΑ. 

• Με την υπ’ αριθ. 27/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  η υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Λαµπρινή Παρθένη    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 20-01-2012 
για να συµµετάσχει  σε σύσκεψη εργασίας για έργα σε περιοχές ΡΟΜΑ στο ΕΣΠΑ. 

• Με την υπ’ αριθ. 33/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Παναγιώτης Κουτσώνης     µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 25-01-
2012 για να εξεταστεί ως µάρτυρας σε υποθέσεις της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας 
ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας . 
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• Με την υπ’ αριθ. 32/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  η υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Ειρήνη Συρούκη    µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 25-01-2012 για 
να εξεταστεί ως µάρτυρας σε υποθέσεις της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας ενώπιον 
του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας . 

• Με την υπ’ αριθ. 39/2012  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  ο Νοµικός Σύµβουλος   του 
∆ήµου κ. Χρήστος Καλιάς µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα   στις 27-01-
2012 για να υποστηρίξει υποθέσεις του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού  Εφετείου 
Λάρισας . 

Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  458,52 € . 

Αποφάσισε   οµόφωνα 

Ψηφίζει πίστωση : 

1. ποσού  168 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6422.0000 

2. ποσού   225,8 € σε βάρος του Κ.Α. 70.01-6422.0000 

3. ποσού   32,36 € σε βάρος του Κ.Α. 70.03-6422.0000 

4. ποσού   32,36 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.0000 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού  έτους 2012 που αφορά µετακινήσεις 
∆ηµοτικών υπαλλήλων εκτός έδρας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και 
η οποία πίστωση αναλυτικά έχει ως εξής υπέρ: 

Ελευθερίου Βάιος   ποσό 56,00 €= ηµερήσια αποζηµίωση  µιας ηµέρας Χ 56,00   
€/ηµέρα . 

Βασίλογλου Βασίλειος ποσό 56,00 €= ηµερήσια αποζηµίωση  µιας ηµέρας Χ 
56,00  €/ηµέρα . 

Παρθένη Λαµπρινή  ποσό 112,00 €= ηµερήσια αποζηµίωση  δύο  ηµερών Χ 56,00 
€/ηµέρα . 

Καραµούζη Ανθούλα ποσό 56,00 €  = ηµερήσια αποζηµίωση  µιας ηµέρας Χ 56,00 
€/ηµέρα.  

Κορκόντζελος Κων/νος  ποσό 9,78 € = 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης).  

Κωστάκης ∆ηµήτριος ποσό 57,89 € = ηµερήσια αποζηµίωση µιας ηµέρας Χ56 
€/ηµέρα + 12,80 εισιτήρια . 

 Τσίβου Ευαγγελία ποσό 56,00 €= ηµερήσια αποζηµίωση  µιας ηµέρας Χ 56,00   
€/ηµέρα . 

Κουτσώνης Παναγιώτης   ποσό 22,58 € =9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης) + 
12,80 € τα εισιτήρια.  

Συρούκη Ειρήνη  ποσό 9,78 € = 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης).  

Καλιάς Χρήστος ποσό 22,58 €= 9,78 € (1/3  ηµερήσιας αποζηµίωσης) + 12,80 € τα 
εισιτήρια. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
88/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

Καρδίτσα  21-02-2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

 
 


