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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
 

Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
618/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
618/2012  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

35ο/27-12-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

      
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε        
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                       
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 Αρ. Πρωτ.: 3459/5-2-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση αιτηµάτων υπολόγων για παράταση απόδοσης λογαριασµού  

(Ευ. Μεσσιακάρη, Κων. Κορκόντζελος)   
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Πέµπτη  και 

ώρα 21:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29560/27-12-2012 

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)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος               αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
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του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

     

 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
αιτηµάτων υπολόγων για παράταση απόδοσης λογαριασµού (Ευ. Μεσσιακάρη, Κων. 
Κορκόντζελος)  και αφού έλαβε υπόψη: 

1. α) I. Την υπ'αριθµ. 523/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής δαπάνης για την πληρωµή  
τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2012 και ορίστηκε ως 
υπόλογος η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας Ευαγγελία Μεσσιακάρη, στο όνοµα της 
οποίας εγκρίθηκε η έκδοση τριών Χ.Ε.Π 
II. Την υπ'αριθµ. 524/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής δαπάνης για την πληρωµή τελών 
µεταβίβασης µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2012 και ορίστηκε ως 
υπόλογος η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας Ευαγγελία Μεσσιακάρη, στο όνοµα της 
οποίας εγκρίθηκε η έκδοση ενός Χ.Ε.Π 
 

β) Την υπ'αριθµ. 503/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 
η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής δαπάνης τελών χορήγησης στοιχείων 
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) και ορίστηκε ως 
υπόλογος ο υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας Κωνσταντίνος Στεφ. Κορκόντζελος, στο 
όνοµα του οποίου εγκρίθηκε η έκδοση ενός Χ.Ε.Π  
 
2. Τα εκδοθέντα σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις Χρηµατικά Εντάλµατα 
Προπληρωµής και αναλυτικά: α) τα Χ.Ε.Π υπ'αριθµ. 1651/2012, 1652/2012, 1653/2012 
και 355/2012 που εκδόθηκαν στο όνοµα της Ευ.Μεσσιακάρη και β) το Χ.Ε.Π υπ'αριθµ. 
1650/2012 που εκδόθηκε στο όνοµα του Κων. Κορκόντζελου.  
 
3.  Τις από 12-12-2012 και 26-11-2012 αντίστοιχα αιτήσεις των ανωτέρω υπαλλήλων, µε 
τις οποίες ζητούν την παράταση της ηµεροµηνίας απόδοσης λογαριασµού κατά ένα µήνα, 
λόγω αδυναµίας παροχής εργασίας, συνεπεία της κατάληψης του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου  
 

4. Την εισήγηση του Προέδρου ο οποίος πρότεινε να δοθεί στους υπολόγους παράταση 
απόδοσης λογαριασµού µέχρι 31-12-2012 σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους και να 
απαλλαγούν από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των Χ.Ε.Π   
 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 32 Β.∆ 17.5/15-6-1959 
 

                                                Αποφάσισε   οµόφωνα  
 
1. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ηµεροµηνίας απόδοσης λογαριασµού µέχρι 31-12-
2012, από τους ορισθέντες ως υπολόγους, υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας Κων/νο 
Κορκόντζελο και Ευαγγελία Μεσσιακάρη, στο όνοµα των οποίων εκδόθηκαν Χρηµατικά 
Εντάλµατα Προπληρωµής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
2. Θεωρεί ότι έγινε ορθή οικονοµική διαχείριση και εγκρίνει τα εκδοθέντα  Χρηµατικά 
Εντάλµατα Προπληρωµής και αναλυτικά: α) τα Χ.Ε.Π υπ'αριθµ. 1651/2012, 1652/2012, 
1653/2012 και 355/2012 που εκδόθηκαν στο όνοµα της Ευαγγελίας Μεσσιακάρη και β) το 
Χ.Ε.Π υπ'αριθµ. 1650/2012 που εκδόθηκε στο όνοµα του Κων/νου Κορκόντζελου. 
 
3. Απαλλάσσει τους  υπολόγους, υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας Κων/νο Κορκόντζελο 
και Ευαγγελία Μεσσιακάρη από κάθε ευθύνη  
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
618/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


