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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου 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.
188/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 10-04-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
188/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8ο / 10-04-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:9157/17-4-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση πίστωσης για µετακινήσεις υπαλλήλων του ∆ήµου εκτός έδρας, για
εκτέλεση υπηρεσίας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8790/06-04-2012 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

1. Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2. Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8)
9)
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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. 172/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου ο Ειδικός Σύµβουλος
του ∆ήµου κ. Αντώνιος Κωνσταντέλλος
µετακινήθηκε στην Αθήνα στις 19-032012 µε επιστροφή στις 20-03-2012 προκειµένου να συµµετάσχει σε ηµερίδα µε
θέµα: Έργα σε ∆ήµους και Περιφέρειες µε την υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΑΑ.
• Με τις
υπ΄αριθ. 154/2012, 163/2012 και 170/2012 αποφάσεις του κ.
∆ηµάρχου ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Ιωάννης Κατσαούνος µετακινήθηκε στη
Λάρισα
στις 14, 15 και 16-03-2012 προκειµένου να συµµετάσχει στο
επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ.
• Με την
υπ΄αριθ. 162/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου ο υπάλληλος του
∆ήµου κ. Γεώργιος Μισαηλίδης
µετακινήθηκε στη Λάρισα στις 14, 15 και 1603-2012 προκειµένου να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε
τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ.
• Με την
υπ΄αριθ. 153/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου η υπάλληλος του
∆ήµου κ. Παρασκευή Σδρόλια
µετακινήθηκε στη Βέροια
στις 14, 15 και 1603-2012 προκειµένου να συµµετάσχει σε τριήµερο βιωµατικό σεµινάριο µε θέµα :
Προώθηση της Ανάγνωσης της ∆ηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας.
• Με την υπ’ αριθ. 148/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου ο υπάλληλος του ∆ήµου
κ. Βάιος Ελευθερίου
µετακινήθηκε αυθηµερόν στη Λάρισα στις 08-03-2012
για το συνέδριο του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων.
• Με την υπ’ αριθ. 141/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου ο υπάλληλος του ∆ήµου
κ. Ιωάννης Παπακυρίτσης
µετακινήθηκε στην Αθήνα στις 07, 08 και 09-032012 προκειµένου να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε
τίτλο : ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( ∆ράση του Ε.Π.
«∆ιοικητική µεταρρύθµιση 2007-2013»).
• Με τις υπ΄αριθ. 101/2012, 112/2012 και 128/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Θωµαή Κανδήλα µετακινήθηκε στη Λάρισα στις 2802-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 100/2012, 111/2012 και 127/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµινιώτης
µετακινήθηκε στη Λάρισα
στις 28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 99/2012, 110/2012 και 126/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Γεωργία Γιαννουλάκη
µετακινήθηκε στη Λάρισα
στις 28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
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• Με τις υπ΄αριθ. 98/2012, 109/2012 και 125/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Αναστασία Αναστασίου
µετακινήθηκε στη Λάρισα
στις 28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 102/2012, 113/2012 και 129/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Λίλια Καρακαξά
µετακινήθηκε στη Λάρισα στις 2802-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 103/2012, 114/2012 και 130/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικολέτα Λάππα µετακινήθηκε στη Λάρισα στις 2802-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 104/2012, 115/2012 και 131/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Φωτεινή Μούστου
µετακινήθηκε στη Λάρισα στις
28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 105/2012, 116/2012 και 132/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Περσεφόνη Ράγκου µετακινήθηκε στη Λάρισα στις
28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 107/2012, 118/2012 και 134/2012 αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου
η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Αικατερίνη Χρυσοστόµου µετακινήθηκε στη Λάρισα
στις 28-02-2012, 29-02-2012 και 01-03-2012 για παρακολούθηση εκπαίδευσης
ηλεκτρονικής πολεοδοµίας.
• Με τις υπ΄αριθ. 83/2012, 85/2012, 88/2012, 92/2012 και 96/2012 αποφάσεις
του κ. ∆ηµάρχου
ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κων/νος Κορκόντζελος
µετακινήθηκε στη Λάρισα
στις 20, 21, 22, 23 και 24-02-2012 για να
συµµετάσχει σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο:
∆ίκτυα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Σύζευξις ( ∆ράση του Ε.Π. «∆ιοικητική µεταρρύθµιση
2007-2013).
• Με τις υπ΄αριθ. 84/2012, 86/2012, 89/2012, 93/2012 και 97/2012 αποφάσεις
του κ. ∆ηµάρχου ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Θωµάς Μαυραντζάς
µετακινήθηκε
στη Λάρισα
στις 20, 21, 22, 23 και 24-02-2012 για να συµµετάσχει σε
επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο: ∆ίκτυα ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης – Σύζευξις ( ∆ράση του Ε.Π. «∆ιοικητική µεταρρύθµιση 2007-2013).
• Με την υπ’ αριθ. 60/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου ο υπάλληλος του ΚΕΠ
∆ήµου Καρδίτσας κ. Χρήστος Μπατζίνας
µετακινήθηκε αυθηµερόν στη
Λάρισα
στις 13-02-2012 για να συµµετάσχει σε ηµερίδα της Γ΄∆ιοίκησης
Στρατολογικών υποθέσεων µε θέµα: Ενηµέρωση – συζήτηση µε εκπροσώπους ΚΕΠ
επί ζητηµάτων της στρατολογικής νοµοθεσίας στα πλαίσια της συνεργασίας αυτών
µε τις κατά τόπο αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Περιοχής Ευθύνης µας.
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• Με την υπ’ αριθ. 59/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου η υπάλληλος του ΚΕΠ
∆ήµου Καρδίτσας κ. Φωτεινή Βασιλάκου
µετακινήθηκε αυθηµερόν στη
Λάρισα
στις 13-02-2012 για να συµµετάσχει σε ηµερίδα της Γ΄∆ιοίκησης
Στρατολογικών υποθέσεων µε θέµα: Ενηµέρωση – συζήτηση µε εκπροσώπους ΚΕΠ
επί ζητηµάτων της στρατολογικής νοµοθεσίας στα πλαίσια της συνεργασίας αυτών
µε τις κατά τόπο αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Περιοχής Ευθύνης µας.
• Με την υπ’ αριθ. 58/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου η υπάλληλος του ΚΕΠ
∆ήµου Καρδίτσας κ. Βασιλική Παπαποστόλου
µετακινήθηκε αυθηµερόν στη
Λάρισα
στις 13-02-2012 για να συµµετάσχει σε ηµερίδα της Γ΄∆ιοίκησης
Στρατολογικών υποθέσεων µε θέµα: Ενηµέρωση – συζήτηση µε εκπροσώπους ΚΕΠ
επί ζητηµάτων της στρατολογικής νοµοθεσίας στα πλαίσια της συνεργασίας αυτών
µε τις κατά τόπο αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Περιοχής Ευθύνης µας.
• Με την υπ’ αριθ. 57/2012 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου η υπάλληλος του ΚΕΠ
∆ήµου Καρδίτσας κ. Ευαγγελία- Αικατερίνη Ντανοβασίλη- Πρίτσα
µετακινήθηκε
αυθηµερόν στη Λάρισα
στις 13-02-2012 για να συµµετάσχει σε ηµερίδα της
Γ΄∆ιοίκησης Στρατολογικών υποθέσεων µε θέµα: Ενηµέρωση – συζήτηση µε
εκπροσώπους ΚΕΠ επί ζητηµάτων της στρατολογικής νοµοθεσίας στα πλαίσια της
συνεργασίας αυτών µε τις κατά τόπο αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Περιοχής
Ευθύνης µας.

Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.385,2 € .
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
αριθ.:

µε

136/2-1-2012 και 556/23-2-12 για τον ΚΑ 30-6422.0000,
165/2-1-2012 για τον Κ.Α. 40-6422.0000,
82/2-1-2012 για τον ΚΑ 20-6422.0001 και
59/2-1-2012 για τον ΚΑ 10-6422.0000
Αποφάσισε

οµόφωνα

Ψηφίζει πίστωση :

1. ποσού 68,80 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6422.0000
2. ποσού

1595,94 € σε βάρος του Κ.Α. 40-6422.0000

3. ποσού

81,28 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6422.0001

4. ποσού

639,18 € 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:
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Κωνσταντέλλου Αντώνη ποσό 91,96 € = ηµερήσια αποζηµίωση δύο ηµερών (29,35
€/ηµέρα + 29,35/3) € + 52,83 € µία διανυκτέρευση.
Κατσαούνου Ιωάννη ποσό 67,74 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών
(29,35/3Χ3) € + 12,80 Χ 3 τα εισιτήρια.
Μισαηλίδης Γεώργιος ποσό 81,28 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών
(29,35€/ηµέρα Χ2ηµέρες+ 29,35/3) € + 12,80 τα εισιτήρια.
Σδρόλια Παρασκευή ποσό 68,48 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών (29,35
€/ηµέρα Χ2ηµέρες + 29,35/3) € .
Ελευθερίου Βάιος
ποσό 68,80 €= ηµερήσια αποζηµίωση
€/ηµέρα + 12,80 € τα εισιτήρια.

µιας ηµέρας Χ 56,00

Παπακυρίτση Ιωάννη ποσό 120,48 €= ηµερήσια αποζηµίωση
(29,35€/ηµέρα Χ2ηµέρες+ 29,35/3) € + 52,00 €τα εισιτήρια.

τριών ηµερών

Κανδήλα θωµαή ποσό 206,4 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών Χ 56,00
€/ηµέρα + (12,80 €/ηµέρα Χ3ηµέρες) τα εισιτήρια.
Γιαννουλάκη Γεωργία ποσό 206,4 € = ηµερήσια αποζηµίωση
56,00 €/ηµέρα + (12,80 €/ηµέρα Χ3ηµέρες) τα εισιτήρια.

τριών ηµερών

Χ

Καµινιώτης Νικόλαος ποσό 206,4 € = ηµερήσια αποζηµίωση
56,00 €/ηµέρα + (12,80 €/ηµέρα Χ3ηµέρες) τα εισιτήρια.

τριών ηµερών

Χ

Καρακαξά Λίλια ποσό 168 €
€/ηµέρα.

= ηµερήσια αποζηµίωση

Αναστασίου Αναστασία ποσό 168 €
56,00 €/ηµέρα.
Λάππα Νικολέτα ποσό 135 €
€/ηµέρα.
Μούστου Φωτεινή ποσό 168 €
€/ηµέρα.

τριών ηµερών

= ηµερήσια αποζηµίωση

= ηµερήσια αποζηµίωση
= ηµερήσια αποζηµίωση

Χ 56,00

τριών ηµερών

Χ

τριών ηµερών

Χ 45,00

τριών ηµερών

Χ 56,00

Ράγκου Περσεφόνη ποσό 168 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών Χ 56,00
€/ηµέρα.
Χρυσοστόµου Αικατερίνη ποσό 135 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών Χ
45,00 €/ηµέρα
Τεταγιώτη Ιωάννα
ποσό 67,74 € = ηµερήσια αποζηµίωση τριών ηµερών
(29,35/3Χ3) € + 12,80 Χ 3 τα εισιτήρια.
Παπαποστόλου Βασιλική
(29,35/3)€.

ποσό 9,78 € = ηµερήσια αποζηµίωση µιας ηµέρας

Βασιλάκου Φωτεινή ποσό 22,58 € = 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης) + 12,80
€ τα εισιτήρια.
Μπατζίνα Χρήστου ποσό 22,58 €= 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης) + 12,80 €
τα εισιτήρια.
Ντανοβασίλη – Πρίτσα Ευαγγελίας – Αικατερίνης ποσό 9,78 € = 9,78 € (1/3
ηµερήσιας αποζηµίωσης).
Κορκόντζελου Κων/νου ποσό 112,90 € = 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης) Χ5
ηµέρες + (12,80 €Χ5 ηµέρες ) τα εισιτήρια.
Μαυραντζά Θωµά ποσό 112,90 € = 9,78 € (1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης) Χ5 ηµέρες
+ (12,80 €Χ5 ηµέρες ) τα εισιτήρια.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Β4Ω3ΩΕΗ-54Γ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
188/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 11-4- 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

