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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 255 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση αποφάσεων για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και 

εξόδων τηλεφωνίας υπαλλήλων 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2054/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. δύο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Με την υπ’ αρ. 3/2019 απόφασή μας είχαμε εγκρίνει την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων 

στους υπαλλήλους που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου 

πολλές φορές απαιτείται η μεταφορά των ωφελούμενων του προγράμματος σε 

νοσοκομεία, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις 

και θεραπείες ενώ προκύπτουν και έκτακτες δαπάνες που αφορούν στην εξυπηρέτηση 

των ωφελούμενων. 

Επίσης με την ίδια απόφαση είχε εγκριθεί η κάλυψη δαπανών μετακίνησής τους τόσο 

εντός δήμου όσο και εκτός για τον συντονισμό εκδηλώσεων, δράσεων και τη 

διεκπεραίωση  εξωτερικών εργασιών της επιχείρησης τόσο εντός όσο και εκτός του 

ωραρίου τους που κατά κύριο λόγο απασχολούνται στην προετοιμασία και διεξαγωγή 

των εκδηλώσεων στους υπαλλήλους  Βάσσου Δέσποινα και Λιόντο Ελευθέριο ύψους 

200,00€ μηνιαίως ο καθένας. Παράλληλα για την υπάλληλο Βάσσου Δέσποινα είχαμε 

εγκρίνει την κάλυψη εξόδων κινητής τηλεφωνίας καθώς χρησιμοποιεί το κινητό της 

τηλέφωνο για τις ανάγκες συντονισμού εκδηλώσεων και άλλων εργασιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται όπως ληφθεί απόφαση για την επικαιροποίηση της 

υπ’ αρ. 3/2019 απόφασής μας και  

α) την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων Βάσσου Δέσποινας και Λιόντου 

Ελευθέριου ύψους 200,00€ μηνιαίως ο καθένας. 
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β) την κάλυψη έως του ποσού των 120,00€ ανά μήνα για έξοδα κινητής τηλεφωνίας της 

υπαλλήλου Βάσσου Δέσποινας. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 4.000,00€ κατ’ έτος για την 

κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» σε νοσοκομεία και ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα, την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων 

των εργαζομένων του προγράμματος με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών 

(κάρτες λεωφορείων, εισιτήρια) καθώς και την κάλυψη λοιπών δαπανών που μπορεί να 

προκύψουν για τις ανάγκες των ωφελούμενων του προγράμματος. 

Η πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης αποδείξεων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα, και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ, 

α) την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων Βάσσου Δέσποινας και Λιόντου 

Ελευθέριου ύψους 200,00€ μηνιαίως ο καθένας. 

β) την κάλυψη έως του ποσού των 120,00€ ανά μήνα για έξοδα κινητής τηλεφωνίας της 

υπαλλήλου Βάσσου Δέσποινας. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 4.000,00€ κατ’ έτος για την 

κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» σε νοσοκομεία και ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα, την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων 

των εργαζομένων του προγράμματος με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών 

(κάρτες λεωφορείων, εισιτήρια) καθώς και την κάλυψη λοιπών δαπανών που μπορεί να 

προκύψουν για τις ανάγκες των ωφελούμενων του προγράμματος. 

Η πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης αποδείξεων 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  255/2019. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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