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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  16ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 8-7-2011 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση 

των τριών (3) ηµερών το µήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή ,8 του µηνός Ιουλίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
35688/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Στη συνεδρίαση απουσία του Προέδρου προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. 
Ανδρέας Χαραλαµπίδης.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

      Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος   

Γκάνης Σταύρος     
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο   κ. Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος  το 1ο  θέµα   της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό  35090/28-6-2011 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  µε  το  οποίο ζητείται η 
έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων, και καλεί αυτήν να αποφασίσει 
σχετικά. 

      Πρόκειται  για  µετακίνηση  των  υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ράµας που 
οποία έγινε καθ' υπέρβαση του ορίου που τίθεται µε το άρθρο 8 του Ν. 
2307/95 (3 µέρες το µήνα) 
 
1) Τριανταφυλλίδη Κων/νου , κλάδου ΠΕ-2 Εφόρων Πινακοθηκών µε βαθµό Α΄ 

• στην Αθήνα στις 20 και 21/6/2011 
2) Τσιπουρίδου Αγγελικής  στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10/6/2011. 
 
 



   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας 
      Είδε τις διατάξεις του Π.∆. 410/95 και του άρθρου 8 του Ν. 2307/95 
 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ  ω  ν α 
 
I. Κρίνει  δικαιολογηµένη  την  µετακίνηση των   υπαλλήλων του ∆ήµου 

∆ράµας  
 
- Τριανταφυλλίδη Κων/νου , κλάδου ΠΕ-2 Εφόρων Πινακοθηκών µε βαθµό Α΄ στην Αθήνα στις 
20 και 21/6/2011 
-Τσιπουρίδου Αγγελικής  στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10/6/2011 
  
II. Εγκρίνει  αναδροµικά την παραπάνω µετακίνηση. 
 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 110/2011 
  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


