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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 251/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 20
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 16 – 07 - 2014 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: :  Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου 

που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο νόµος.   

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 16η του µηνός  Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 37389/11-7-2014 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτης             Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Παπαδόπουλος  Γεώργιος  
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 4ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 

στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 36700/08-07-2014 έγγραφο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  του  
∆ήµου  το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση   µετακίνησης   υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα 
γίνει  καθ’ υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος. 
 
Παρακαλούµε  σύµφωνα µε  το  άρθρο  8 του Ν.2307/15-6-1995 να αποφασίσετε 
αν είναι δικαιολογηµένη  η µετακίνηση του παρακάτω  υπαλλήλου του ∆ήµου µας 
που πρόκειται να γίνει  καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ηµερών τον µήνα που ορίζει 
ο παραπάνω νόµος. 
 
  1. Καραγιαννίδη   Θεόδωρου   κλάδου  ∆Ε   ∆ιοικητικών-Γραµµατέων µε 
βαθµό  ∆΄ που θα  µετακινηθεί στο Λιβαδερό-Σιδηρόνερο-Σκαλωτή  στις 31 
/07/2014 αυθηµερόν.    
 



και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     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 

 
1.Κρίνει  δικαιολογηµένη  την  µετακίνηση του υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας 
που θα γίνει καθυπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος. 

 
  -Καραγιαννίδη Θεόδωρου κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµµατέων µε βαθµό  
 ∆΄ που  θα  µετακινηθεί στο  Λιβαδερό-Σιδηρόνερο-Σκαλωτή  στις 31 /07/2014 
αυθηµερόν.    
 

 2.Εγκρίνει  την παραπάνω µετακίνηση. 
 
 3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  251/2014 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 

    

 


