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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 430/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 430
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/27-09-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ.: 25269/23-10-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Α) Τροποποίηση των υπ’αριθμ.: 84, 226, 227, 301, 302, 363/2012 αποφάσεων ∆ημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους του ∆ήμου, λόγω
συνταξιοδότησης και Β) Χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες
υπαλλήλους
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

17)Σούφλα Ουρανία

1)Παπαγεωργίου Σταύρος

2) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

2)Τσίπρας Εμμανουήλ

3) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

6) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

10) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

20)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Χάρμπας Θωμάς

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Στo ∆ημοτικό Συμβούλιο έγινε συζήτηση σχετικά με Α) τροποποίηση των υπ’αριθμ.:
84, 226, 227, 301, 302 και 363/2012 αποφάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους του ∆ήμου, λόγω συνταξιοδότησης και Β) Χορήγηση
συμπληρωματικής αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αν. προϊσταμένου του Τμήματος Μισθοδοσίας Αθ. Κουκούλη, ο οποίος
ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 223/2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δίνεται προσαύξηση σε ποσοστό 1/6 της αποζημίωσης του άρθρου 204 Ν. 3585/2007. Για το
λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με
τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις αποφάσεις υπ’αριθμ.:
● 84/2012 (Βούλγαρη Ιουλία)
● 226/2012 (Κασούμη Φρειδερίκη)
● 227/2012 (κληρονόμοι Ασημακόπουλου Κων.)
● 301/2012 (Τσιαμούρας Ηλίας)
● 302/2012 (Τζόγια Άννα)
● 363/2012 (Μεσδανίτης Θωμάς)
Για τον ίδιο λόγο κρίνεται αναγκαία η χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης σε
συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους, ήτοι σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη λάβει το ποσό της
αποζημίωσης που τους αναλογούσε. Οι αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες
εγκρίθηκε η καταβολή της αποζημίωσης στους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής είναι:
● 85/2012 (Μπολτσή Αικατερίνη)
● 86/2012 (Παγανού Βασιλική)
● 139/2012 (Μιχαήλ Φωτεινή)
2. Α) Τροποποίηση των υπ’αριθμ.: 84, 226, 227, 301, 302 και 363/2012 αποφάσεων
∆ημοτικού Συμβουλίου
● Επί της υπ’αριθμ. 84/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Βούλγαρη Ιουλία)
α) Την υπ’αριθμ. 1/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Βούλγαρη Ιουλίας στο ποσό των
5.792,20 €
β) Την υπ’αριθμ. 84/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στην προαναφερθείσα υπάλληλο
γ) Την υπ’αριθμ. 388/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
1/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση της συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου στο ποσό
των 6.757,55 €
● Επί της υπ’αριθμ. 226/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Κασούμη Φρειδερίκη)
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α) Την υπ’αριθμ. 225/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Κασούμη Φρειδερίκης στο ποσό των
1.312,50 €
β) Την υπ’αριθμ. 226/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στην προαναφερθείσα υπάλληλο
γ) Την υπ’αριθμ. 383/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
225/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση της συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου στο ποσό
των 1.531,25 €
● Επί της υπ’αριθμ. 227/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (κληρονόμοι
Ασημακόπουλου Κων/νου)
α) Την υπ’αριθμ. 199/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση του
υπαλλήλου στη ζωή του ∆ήμου Καρδίτσας Ασημακόπουλου Κων/νου στο ποσό των
12.962,25 €
β) Την υπ’αριθμ. 227/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους κληρονόμους του προαναφερθέντος υπαλλήλου
γ) Την υπ’αριθμ. 377/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
199/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση των κληρονόμων του αποβιώσαντος
υπαλλήλου στο ποσό των 15.000,00 €
● Επί της υπ’αριθμ. 301/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Τσιαμούρας Ηλίας)
α) Την υπ’αριθμ. 276/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση
συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Τσιαμούρα Ηλία στο συνολικό ποσό
των 4.805,00 € και καθαρό ποσό προς πληρωμή 2.402,50 €
β) Την υπ’αριθμ. 301/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον προαναφερθέντα υπάλληλο
γ) Την υπ’αριθμ. 384/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
276/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση του συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου στο
ποσό των 2.803,00 €
● Επί της υπ’αριθμ. 302/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Τζόγια Άννα)
α) Την υπ’αριθμ. 298/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Τζόγια Άννας στο συνολικό ποσό
των 2.876,49 € και καθαρό ποσό προς πληρωμή 1.438,25 €
β) Την υπ’αριθμ. 302/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στην προαναφερθείσα υπάλληλο
γ) Την υπ’αριθμ. 385/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
298/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση της συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου στο ποσό
των 1.677,96 €
● Επί της υπ’αριθμ. 363/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Μεσδανίτης
Θωμάς)
α) Την υπ’αριθμ. 310/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση
συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Μεσδανίτη Θωμά στο συνολικό ποσό
των 27.241,44 € και καθαρό ποσό προς πληρωμή 13.620,72 €
β) Την υπ’αριθμ. 363/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον προαναφερθέντα υπάλληλο
γ) Την υπ’αριθμ. 386/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθμ.
310/2012 όμοια και καθορίζεται η αποζημίωση του συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου στο
ποσό των 15.000,00 €
Β) Χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους
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● Επί της υπ’αριθμ. 85/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Μπολτσή
Αικατερίνη)
α) Την υπ’αριθμ. 47/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίστηκε η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Μπολτσή Αικατερίνης στο ποσό των
5.212,98 € αντί του ποσού των 6.081,80 €
β) Την υπ’αριθμ. 85/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή αποζημίωσης στην υπάλληλο σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση
∆ημάρχου
γ) Την υπ’αριθμ. 397/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία χορηγείται συμπληρωματική
αποζημίωση στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο, ποσού 868,82 €
● Επί της υπ’αριθμ. 86/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Παγανού
Βασιλική)
α) Την υπ’αριθμ. 40/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίστηκε η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Παγανού Βασιλικής στο ποσό των
5.937,20 € αντί του ποσού των 6.926,75 €
β) Την υπ’αριθμ. 86/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή αποζημίωσης στην υπάλληλο σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση
∆ημάρχου
γ) Την υπ’αριθμ. 396/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία χορηγείται συμπληρωματική
αποζημίωση στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο, ποσού 989,55 €
● Επί της υπ’αριθμ. 139/2012 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου (Μιχαήλ Φωτεινή
α) Την υπ’αριθμ. 179/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία ορίστηκε η αποζημίωση
συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας Μιχαήλ Φωτεινής στο ποσό των
6.924,78 € αντί του ποσού των 8.078,90 €
β) Την υπ’αριθμ. 139/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
καταβολή αποζημίωσης στην υπάλληλο σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση
∆ημάρχου
γ) Την υπ’αριθμ. 398/2012 απόφαση ∆ημάρχου, με την οποία χορηγείται συμπληρωματική
αποζημίωση στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο, ποσού 1.154,12 €
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
1. Α. Τροποποιεί τις κάτωθι αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση
αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του ∆ήμου Καρδίτσας για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Συγκεκριμένα:
● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 84/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας
Βούλγαρη Ιουλία, συνολικού ποσού 6.757,55 €
● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 226/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας
Κασούμη Φρειδερίκη, συνολικού ποσού 1.531,25 €
● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 227/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
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Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στους κληρονόμους του Ασημακόπουλου
Κωνσταντίνου, υπαλλήλου στη ζωή του ∆ήμου Καρδίτσας, συνολικού ποσού 15.000,00 €
● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 301/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στο συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο
Καρδίτσας Τσιαμούρα Ηλία, συνολικού ποσού 2.803,00 €

του

∆ήμου

● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 302/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στη συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας
Τζόγια Άννα, συνολικού ποσού 1.677,96 €
● Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 363/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου και
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στο συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο
Καρδίτσας Μεσδανίτη Θωμά, συνολικού ποσού 15.000,00 €

του

∆ήμου

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες
υπαλλήλους του ∆ήμου Καρδίτσας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας. Συγκεκριμένα:
● Εγκρίνει τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, ποσού 868,82
συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας Μπολτσή Αικατερίνη

€

στη

● Εγκρίνει τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, ποσού
συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας Παγανού Βασιλική

989,55

€

στη

1.154,12

€

στη

● Εγκρίνει τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, ποσού
συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας Μιχαήλ Φωτεινή
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει την σχετική πίστωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ. Αρχοντής, Τσαντήλας και Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 430/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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