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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 6η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
242/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 03-06-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
242/2013  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

15/ 03-06-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 
 
   Aριθ. Πρωτ.:14660 /12-6-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
           Ψήφιση πίστωσης για  εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων, 
                                   για  υπηρεσιακούς λόγους. 

 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.13033/30-05-2013 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος   

8) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

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

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 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 διαλογική συζήτηση σχετικά µε  
ψήφιση πίστωσης για µετακινήσεις υπαλλήλων του ∆ήµου εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη:  
 

Α. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 282/20218/7-2-2013  απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου οικον. έτους 2013. 
 
Β. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ο οποίος  ανέφερε ότι µε 
αποφάσεις του ∆ηµάρχου εγκρίθηκαν οι µετακινήσεις υπαλλήλων του ∆ήµου εκτός έδρας 
για υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριµένα :  
  
1.Αντώνιος Κωνσταντέλλος, Ειδικός Σύµβουλος του ∆ήµου: Με την υπ΄ 
αριθµ.259/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη  στην Αθήνα   στις 23-4-2013  για 
συµµετοχή σε εργασίες της Ειδικής Ηµερίδας της ΚΕ∆Ε µε θέµα: “∆ιοικητική 
Αποτελεσµατικότητα,∆ιαφάνεια,∆ικαιοσύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση” και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  
Με την υπ΄ αριθµ.253/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη  στην Αθήνα   στις 18-4-2013  
για µετάβαση στο Λαύριο και συµµετοχή σε συνεδρίαση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. µετά από 
πρόσκληση της ∆ΕΥΑ.ΤΗ.Λ. µε θέµα: “Επαναχρησιµοποίηση υγρών λυµάτων για άρδευση 
στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου”, διανυκτέρευση στην Αθήνα και επιστροφή 
στις 19-4-2013. 

2.Καλιάς Χρήστος, Νοµικός Σύµβουλος: Με την υπ΄ αριθµ.258/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 24-4-2013 για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου 
Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ΄ αριθµ.197/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 10-4-2013 
για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 3.Λάππα Νικολέτα, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 336/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στο Μαυροµάτι-Μουζάκι-Βατσουνιά  για αυτοψία στις 17/5/2013 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ.264/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη  στη Λάρισα  στις 24-4-2013 για 
συµµετοχή στο Περιφερειακό συµβούλιο Πολεοδοµικών θεµάτων και Αµφισβητήσεων ΠΕ 
Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ' αριθµ. 243/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο  Μουζάκι-Βατσουνιά  για 
αυτοψία στις 18/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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Με την υπ' αριθµ. 192/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο  Μουζάκι-Καρυά για 
αυτοψία στις 4/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 189/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα(Λουτρό) για 
αυτοψία στις 2/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 148/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στο  Κρυονέρι-
Μπελοκοµύτη-Καρίτσα-Φυλακτή για αυτοψία, στις 13/3/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 141/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Μυρίνη-Καταφύγιο-
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου  για αυτοψία, στις 8/3/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

4.Ανυφαντής Βάιος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 332/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, στη Λάρισα και συγκεκριµένα στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε σκοπό την 
υπηρεσιακή συνεργασία στο θέµα της ανάκλησης και σύνταξης νέων πράξεων εφαρµογής 
στην περιοχή αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας,στις 17-5-
2013 και επέστρεψε αυθηµερόν.  

5.Κοτοπούλης Φώτιος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ. 337/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στο Μαυροµάτι-Μουζάκι-Βατσουνιά  για αυτοψία στις 17/5/2013 και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ΄ αριθµ.242/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στο  Μουζάκι-Βατσουνιά  για 
αυτοψία στις 18/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.191/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στο  Μουζάκι-Καρυά για 
αυτοψία στις 4/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 149/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στο  Κρυονέρι-
Μπελοκοµύτη-Καρίτσα-Φυλακτή για αυτοψία στις 13/3/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 142/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Μυρίνη-Καταφύγιο-
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου  για αυτοψία στις 8/3/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 6.Γιαννουλάκη Γεωργία, υπάλληλος: τις υπ΄ αριθµ. 316/2013  και 262/2013 
αποφάσεις ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας για 
θέµατα τοµέα “Περιβάλλον” της  Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020  στις 10-5-2013   και επέστρεψε αυθηµερόν και στις 25-4-2013 για  
συµµετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄αριθ. 113/2013 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στο Βόλο   στις 4-
3-2013  για ενηµέρωση και αποτελεσµατική ανταπόκριση των ∆ήµων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  για  την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ   και επέστρεψε αυθηµερόν.  



 

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :ΒΕΖΦΩΕΗ-83∆ 

 

 

7.Παρθένη Λαµπρινή, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ. 315/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας για θέµατα τοµέα 
“Περιβάλλον” της  Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020  
στις 10-5-2013   και επέστρεψε αυθηµερόν.     

 Με την υπ΄ αριθµ. 261/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 25-4-2013 
για  συµµετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 123/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις  5-3-2013 
για  συνάντηση µε την ΕΥ∆ΕΠΘ  για την πορεία ωρίµανσης,ένταξης,υλοποίησης των 
έργων παιδείας και πολιτισµού,τα οποία εντάσσει ο ∆ήµος Καρδίτσας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 85/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 14-2-2013 
στην Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για 
συνάντηση εργασίας µε σκοπό την ένταξη  στο ΕΣΠΑ  των έργων:α) Ανέγερση του 22ου  
Νηπιαγωγείου Καρδίτσας µε φορέα υλοποίησης τον ΟΣΚ.β) Αποπεράτωση του ηµιτελούς 
έργου µε τίτλο “Προσθήκη αιθουσών στο Γυµνάσιο-Λύκειο Μητρόπολης”, µε φορέα 
υλοποίησης το ∆ήµο Καρδίτσας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

8.Τσίβου Ευαγγελία, υπάλληλος: Με τις  υπ΄ αριθµ. 314/2013  και 260/2013 
αποφάσεις  ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 10-5-2013  για συνάντηση της οµάδας 
εργασίας προετοιµασίας του επόµενου πλαίσιο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) στον σχεδιασµό του 
άξονα:Μετάβαση σε µια οικονοµική φιλική προς το περιβάλλον, και επέστρεψε αυθηµερόν 
και στις 25-4-2013 για συµµετοχή στο αναπτυξιακό συνέδριο της ΕΥ∆ΕΠΘ, µε αντικείµενο 
την προετοιµασία της επόµενης προγραµµατικής περιόδου και την πορεία ωρίµανσης και 
προοπτική ένταξης,των έργων παιδείας και πολιτισµού στο επόµενο πλαίσιο ΕΣΠΑ και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ΄ αριθµ. 124/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις  5-3-2013 
για  συνάντηση µε την ΕΥ∆ΕΠΘ  για την πορεία ωρίµανσης,ένταξης,υλοποίησης των 
έργων παιδείας και πολιτισµού,τα οποία εντάσσει ο ∆ήµος Καρδίτσας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 84/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 14-2-2013 
στην Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για 
συνάντηση εργασίας µε σκοπό την ένταξη  στο ΕΣΠΑ  των έργων:α) Ανέγερση του 22ου  
Νηπιαγωγείου Καρδίτσας µε φορέα υλοποίησης τον ΟΣΚ.β) Αποπεράτωση του ηµιτελούς 
έργου µε τίτλο “Προσθήκη αιθουσών στο Γυµνάσιο-Λύκειο Μητρόπολης”, µε φορέα 
υλοποίησης το ∆ήµο Καρδίτσας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

9.Πόλλη Ακριβή, υπάλληλος:  Με την υπ΄ αριθµ. 290/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη 
στην Αθήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
των ΟΤΑ,  στις 9-5-2013   και επέστρεψε αυθηµερόν. 

10.Κωστάκης ∆ηµήτριος, υπάλληλος:  Με την υπ΄ αριθµ.289/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στην Αθήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, στις 9-5-2013  και επέστρεψε αυθηµερόν.  
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Με τις  υπ΄αριθ. 219/2013, 227/2013, 232/2013,  233/2013, και 240/2013, αποφάσεις  
του κ. ∆ηµάρχου    µετακινήθηκε στη Λάρισα   στις  15,16,17,18 και 19-04-2013 
προκειµένου να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. µε τίτλο: 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ,ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”). 

Με την υπ΄ αριθµ.255/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στην Αθήνα για συµµετοχή σε 
σεµινάριο µε θέµα: εκπαίδευση υπόλογων διαχειριστών οφειλών συστήµατος ΠΣΥΠΠΟ∆Ε , 
στις 23-4--2013  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄αριθ. 112/2013 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στο Βόλο   στις 4-
3-2013  για ενηµέρωση και αποτελεσµατική ανταπόκριση των ∆ήµων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  για  την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ   και επέστρεψε αυθηµερόν.    

11.Μυλωνάς Θεόδωρος, υπάλληλος:  Με   υπ΄ αριθµ.267/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  στις 25-4-2013 για συµµετοχή στο Περιφερειακό συµβούλιο 
∆ηµοσίων έργων Θεσσαλίας -Αίτηση θεραπείας έργου Αντιπληµµυρική προστασία στα Τ.∆. 
Του ∆ήµου (β΄φάση) (ΑΜ 234/08)  και επέστρεψε αυθηµερόν.  

 Με   υπ΄ αριθµ.201/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 11-4-2013 για 
συµµετοχή στο Περιφερειακό συµβούλιο ∆ηµοσίων έργων Θεσσαλίας -Αίτηση θεραπείας 
έργου Αντιπληµµυρική προστασία στα Τ.∆. Του ∆ήµου Μουζακίου (β΄φάση) (ΑΜ 234/08)  
και επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με   υπ΄ αριθµ.5/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 7-1-2013 για να 
παραστεί στη συνεδρίαση του  Περιφερειακού συµβούλιου ∆ηµοσίων έργων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας   και επέστρεψε αυθηµερόν.  

12.Φατόλα Ουρανία, υπάλληλος:  Με   υπ΄ αριθµ.263/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  στις 24-4-2013 για συµµετοχή στο Περιφερειακό συµβούλιο 
Πολεοδοµικών θεµάτων και Αµφισβητήσεων ΠΕ Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν.  

13.Μπάγκου Μαρία, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.239/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στην Αθήνα   στις 19-4-2013  για συµµετοχή στην 1η ηµερίδα Σχολικών 
Επιτροπών που διοργανώνεται από την ΕΠΑΦΟ και επέστρεψε αυθηµερόν.  

14.Κριµπά Παρασκευή, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.238/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στην Αθήνα   στις 19-4-2013  για συµµετοχή στην 1η ηµερίδα Σχολικών 
Επιτροπών που διοργανώνεται από την ΕΠΑΦΟ και επέστρεψε αυθηµερόν.  

15.Βούζας Γεώργιος, υπάλληλος:  Με την υπ΄ αριθµ.244/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στο  Μουζάκι-Βατσουνιά  για αυτοψία στις 18/4/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

16.Ελευθερίου Βάϊος, υπάλληλος:  Με  την υπ΄ αριθµ.235/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  στις 17-4-2013 στα γραφεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής  της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για συµµετοχή σε σύσκεψη για τη διευθέτηση θεµάτων που έχουν 
προκύψει στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης του ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντική Αναβάθµιση 
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και προσβασιµότητα του Αστικού χώρου του ∆ήµου Καρδίτσας” και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  

 Με  την υπ΄ αριθµ.120/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 5-3-2013 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  για συµµετοχή σε σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης των 
έργων ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

17.Κοτσάµπαση Κυριακή, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ.236/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 17-4-2013 στα γραφεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής  
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συµµετοχή σε σύσκεψη για τη διευθέτηση θεµάτων που 
έχουν προκύψει στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης του ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντική 
Αναβάθµιση και προσβασιµότητα του Αστικού χώρου του ∆ήµου Καρδίτσας” και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

18.Σταύρου ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με  την υπ΄ αριθµ.237/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  στις 17-4-2013 στα γραφεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής  της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για συµµετοχή σε σύσκεψη για τη διευθέτηση θεµάτων που έχουν 
προκύψει στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης του ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντική Αναβάθµιση 
και προσβασιµότητα του Αστικού χώρου του ∆ήµου Καρδίτσας” και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  

19.Ψήµµας Ευάγγελος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.221/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου της ∆.Ε.Ιτάµου   για λήψη στοιχείων για 
εκπόνηση υδρευτικής µελέτης στις 12/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ΄ αριθµ. 199/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στα Κουµπουριανά-Πετρίλο    
για παρακολούθηση έργων, στις 10-4-2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

20.Βασίλογλου Βασίλειος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.220/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου της ∆.Ε.Ιτάµου   για λήψη 
στοιχείων εκπόνησης υδρευτικής µελέτης, στις 12/4/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 198/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στα Κουµπουριανά-Πετρίλο   
για παρακολούθηση έργων, στις 10-4-2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 150/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συµµετοχή σε σύσκεψη µε θέµα 
”Αποκατάσταση προβλήµατος στη γέφυρα Μαυρονερίου στην Τ.Κ.Καλλιφωνίου”, στις 
14/3/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 24/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στο ∆ΙΠΕΧΩ    
Θεσσαλίας για υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων φακέλλων µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χορήγηση αδειών χρήσης νερού   στις 21/1/2013 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

21.Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ.202/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 11-4-2013 για συµµετοχή στο Περιφερειακό 
συµβούλιο ∆ηµοσίων έργων Θεσσαλίας -Αίτηση θεραπείας έργου Αντιπληµµυρική 
προστασία στα Τ.∆. Του ∆ήµου Μουζακίου (β΄φάση) (ΑΜ 234/08)  και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  
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22.Βελεσιώτης Βάϊος, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ.203/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Λάρισα  στις 11-4-2013 για συµµετοχή στο Περιφερειακό συµβούλιο 
∆ηµοσίων έργων Θεσσαλίας -Αίτηση θεραπείας έργου Αντιπληµµυρική προστασία στα Τ.∆. 
Του ∆ήµου Μουζακίου (β΄φάση) (ΑΜ 234/08)  και επέστρεψε αυθηµερόν.  

23.Καραγιώτας Κωνσταντίνος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 188/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα(Λουτρό) για αυτοψία, στις 2/4/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

24.Τσεκούρας Παναγιώτης, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 151/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για συµµετοχή σε σύσκεψη µε θέµα ”Αποκατάσταση προβλήµατος στη γέφυρα 
Μαυρονερίου στην Τ.Κ.Καλλιφωνίου”, στις 14/3/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

25.Ταξιάρχης Απόστολος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 143/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στην Αθήνα  στις 12-3-2013 για συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
ΙΝ.ΕΠ. Με τίτλο: “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Της 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ”, µε διανυκτέρευση στην Αθήνα και επιστροφή στις 15-3-2013. 

26.Χριστούλας Γεώργιος, υπάλληλος: Με  την υπ΄ αριθµ.121/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα  στις 5-3-2013 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  για 
συµµετοχή σε σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

27. Κων/νος Κορκόντζελος,υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 122/2012  απόφαση  του 
κ. ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα   στις 5-3-2013 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  για 
συµµετοχή σε σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

28.Κόγια Ευαγγελία, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 114/2012  απόφαση  του  
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στο Βόλο   στις 4-3-2013  για ενηµέρωση και αποτελεσµατική 
ανταπόκριση των ∆ήµων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για   υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ    
και επέστρεψε αυθηµερόν.  

29.Αθανασίου Ευφροσύνη, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 110/2013 απόφαση  του  
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  την 1-3-2013 να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο:  “ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” )      και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

30.Πλεξίδα Ευθυµία, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 111/2013 απόφαση  του  
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  την 1-3-2013 να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο:  “ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” )  και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  

  

31.Τζέλλου Ναταλία,υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 109/2013 απόφαση  του  
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  την 1-3-2013 να συµµετάσχει στο επιµορφωτικό 
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πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο:  “ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” )  και επέστρεψε 
αυθηµερόν.  

  
32.Παπαρούνα Σοφία, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ. 106/2013 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  

µετακινήθηκε στη Νίκαια Λάρισας  στις 28-2-2013 για συµµετοχή σε ηµερίδα  στο ∆ήµο 

Κιλελέρ µε τίτλο”Εθνικό ∆ηµοτολόγιο-Μητρώο Πολιτών” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 

33.Τάντος Θωµάς, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ. 107/2013 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  

µετακινήθηκε στη Νίκαια Λάρισας στις 28-2-2013 για συµµετοχή σε ηµερίδα στο ∆ήµο 

Κιλελέρ µε τίτλο”Εθνικό ∆ηµοτολόγιο-Μητρώο Πολιτών” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 

34.Τσιούτρα Αγγελική, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ. 108/2013 απόφαση  του  

∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Νίκαια Λάρισας στις 28-2-2013 για συµµετοχή σε ηµερίδα στο 

∆ήµο Κιλελέρ  µε τίτλο”Εθνικό ∆ηµοτολόγιο-Μητρώο Πολιτών” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 

35.Μποντόλος Θωµάς, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ. 105/2013 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  

µετακινήθηκε στη Νίκαια Λάρισας  στις 28-2-2013 για συµµετοχή σε ηµερίδα στο ∆ήµο 

Κιλελέρ   µε τίτλο”Εθνικό ∆ηµοτολόγιο-Μητρώο Πολιτών” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 

36.Γιαννάκος Αθανάσιος, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ. 75/2013 απόφαση  του  

∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στα Βραγκιανά δήµου Αργιθέας στις 28-1-2013 για  έλεγχο 

στατικής επάρκειας οικοδοµών, και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 

Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  2.110,90 € . 

 Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 1. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  µε αριθµό 

293/2-1-20123 για τον ΚΑ 10-6422.0000,   

308/2-1-2013 για τον Κ.Α. 15-6422.0001, 

332/2-1-2013 για τον ΚΑ.  30-6422.0000,   

343/2-1-2013 για τον ΚΑ.  40-6422.0000  και 

349/2-1-2013 για τον ΚΑ.  70.01-6422.0000 
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 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8,9 του ν. 2685/1999 
    Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010  
    Τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010 
 
 3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

Αποφάσισε  οµόφωνα 

  Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.010,9 €  και ανά Κ.Α: 

1. ποσό  308,70 €    σε βάρος του   Κ.Α. 10-6422.0000 

2. ποσό  151,12 €    σε βάρος του   Κ.Α. 15-6422.0001 

3. ποσό  663,08  €   σε βάρος του   Κ.Α. 30-6422.0000 

4. ποσό  370,98  €   σε βάρος του   Κ.Α. 40-6422.0000 

5. ποσό  617,02 €    σε βάρος του    Κ.Α. 70.01-6422.0000 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που αφορά µετακινήσεις 
δηµοτικών υπαλλήλων εκτός έδρας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και 
αναλυτικά ως εξής: 

1. Κωνσταντέλλος Αντώνιος, συνολικό ποσό 101,74 € ήτοι: 

α) µετακίνηση 23/4/2013: ποσό 9,78  €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης`  

β)  µετακίνηση 18/4 -19/4/2013: ποσό 91,96 €, ήτοι ηµερήσια αποζηµίωση 29,35 €, το 
1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης για την ηµέρα επιστροφής 9,78 € και διανυκτέρευση 52,83 € 

 

 2. Καλιάς Χρήστος, συνολικό ποσό 45,16 € ήτοι: 

α) µετακίνηση  24/4/2013: ποσό 22,58 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης για την 
ηµέρα επιστροφής 9,78 € και εισιτήρια 12,80 € 

β) µετακίνηση 10/4/2013: ποσό 22,58 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης για την 
ηµέρα επιστροφής 9,78 € και εισιτήρια 12,80 € 

 

3.Λάππα Νικολέτα,συνολικό ποσό 165,00 € 

α) µετακίνηση  17/5/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση  24/4/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

γ) µετακίνηση  18/4/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

δ) µετακίνηση   4/4/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

ε) µετακίνηση   2/4/2013: ποσό 15,00 €,  ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

στ) µετακίνηση  13/3/2013: ποσό 45,00 €, ήτοι   µία ηµερήσια αποζηµίωση  

ζ) µετακίνηση    8/3/2013: ποσό 45,00 €,   ήτοι     µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 

4. Ανυφαντής Βάιος, µετακίνηση   17/5/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι   το 1/3    ηµερήσιας 
αποζηµίωσης  
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 5. Κοτοπούλης Φώτιος, συνολικό ποσό 135,00 €, 

α) µετακίνηση  17/5/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση  18/4/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

γ) µετακίνηση  4/4/2013: ποσό  15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

δ) µετακίνηση  13/3/2013: ποσό 45,00 €, ήτοι   µία ηµερήσια αποζηµίωση  

ε) µετακίνηση    8/3/2013: ποσό 45,00 €, ήτοι   µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 

 6. Γιαννουλάκη Γεωργία:συνολικό ποσό 106,12 €, 

α) µετακίνηση  10/5/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 € 

β) µετακίνηση 25/4/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

γ) µετακίνηση  4/3/2013: ποσό  56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 

7. Παρθένη Λαµπρινή: συνολικό ποσό 162,12 €, 

α) µετακίνηση  10/5/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση 25/4/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 € 

γ) µετακίνηση  5/3/2013: ποσό  56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

δ) µετακίνηση  14/2/2013: ποσό 56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 

8.Τσίβου Ευαγγελία: συνολικό ποσό 131,56 €, 

α) µετακίνηση  10/5/2013: ποσό 9,78  €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση 25/4/2013:  ποσό 9,78  €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  

γ) µετακίνηση  5/3/2013: ποσό  56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

δ) µετακίνηση  14/2/2013: ποσό 56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 

9. Πόλλη  Ακριβή: µετακίνηση 10/5/2013: ποσό 9,78 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης 

 

10. Κωστάκης ∆ηµήτριος:συνολικό ποσό 287,00 €, 

α) µετακίνηση  9/5/2013:  ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  

β) µετακίνηση 23/4/2013: ποσό 67,00 €, ήτοι ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 52,00 € 

γ) µετακίνηση  19/4/2013: ποσό 27,80  €, ήτοι  ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80 €  

δ) µετακίνηση 18/4/2013:  ποσό 27,80  €, ήτοι  ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80 €   
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ε) µετακίνηση  17/4/2013: ποσό   27,80  €, ήτοι  ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80 €   

στ) µετακίνηση  16/4/2013:  ποσό   27,80  €, ήτοι  ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80 €   

ζ) µετακίνηση 15/4/2013:  ποσό   27,80  €, ήτοι  ποσό 15,00 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80 €   

η) µετακίνηση 4/3/2013:  ποσό   66,00  €, ήτοι  ποσό 45,00 €  ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 21,00  €   

 
11. Μυλωνάς Θεόδωρος: συνολικό ποσό  131,72 €,  

α) µετακίνηση  7/1/2013:  ποσό 68,80  €, ήτοι  ποσό 56,00 €   ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 12,80 €   

β) µετακίνηση 25/4/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι ποσό 18,66 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80   € 

γ) µετακίνηση  11/4/2013:  ποσό 31,46 €, ήτοι ποσό 18,66 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80   € 

  
12. Φατόλα Ουρανία: ποσό 18,66  €  ήτοι   το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση  στις 24-4-2013. 

13. Μπάγκου Μαρία: ποσό 9,78  €   ηµερήσια αποζηµίωση  για µετακίνηση  στις 19-4-
2013.   

14. Κριµπά Παρασκευή:  ποσό 9,78  €   ηµερήσια αποζηµίωση  για µετακίνηση  στις 19-
4-2013.   

15. Βούζας Γεώργιος : ποσό 18,66 €  ήτοι το 1/3 της  ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση  στις 18-4-2013.    

16. Ελευθερίου Βάϊος: συνολικό ποσό  87,46 €,  

α) µετακίνηση  17/4/2013:  ποσό 31,46 €, ήτοι ποσό 18,66 € το 1/3 ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και εισιτήρια 12,80   €   

β) µετακίνηση  5/3/2013 :  ποσό 56,00 €, ήτοι µία ηµερήσια αποζηµίωση  

 
17. Κοτσάµπαση Κυριακή: ποσό 18,66 €  ήτοι το 1/3 της  ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση  στις 17-4-2013.   

18. Σταύρου ∆ηµήτριος: ποσό 18,66 €  ήτοι το 1/3 της  ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση  στις 17-4-2013.    

19. Ψήµµας Ευάγγελος: συνολικό ποσό  30,00 €,  

α) µετακίνηση  12/4/2013:  ποσό 15,00 €, ήτοι   το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
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β) µετακίνηση  10/4/2013 :  ποσό 15,00 €, ήτοι   το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  

20. Βασίλογλου Βασίλειος :συνολικό ποσό 174,92  €, 

α) µετακίνηση  12/4/2013:  ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  

β) µετακίνηση 10/4/2013:  ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  

γ) µετακίνηση  14/3/2013:  ποσό 68,80  €, ήτοι  ποσό 56,00 €  ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 12,80 €  

δ) µετακίνηση 21/1/2013:   ποσό 68,80  €, ήτοι  ποσό 56,00 €  ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 12,80 €   

  
21. Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος: ποσό 15,00 €, ήτοι  το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση στις 11-4-2013. 

22. Βελεσιώτης Βάϊος: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
µετακίνηση στις 11-4-2013. 

23. Καραγιώτας Κωνσταντίνος: ποσό 15,00 €, ήτοι  το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
για µετακίνηση στις  2-4-2013.  

24. Τσεκούρας Παναγιώτης: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση στις  
14-3-2013.   

25.Ταξιάρχης Απόστολος:   ποσό 61,78  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση 
και εισιτήρια 52,00 €   για µετακίνηση  στις 12-3-2013. 

26.Χριστούλας Γεώργιος : ποσό 9,78 €,  ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση στις  5-
3-2013.   

27. Κων/νος Κορκόντζελος:   ποσό 22,58  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση 
και εισιτήρια 12,80 €   για µετακίνηση  στις 5-3-2013  

28.Κόγια Ευαγγελία: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση στις  4-3-
2013.    

29.Αθανασίου Ευφροσύνη:   ποσό 22,58  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση 
και εισιτήρια 12,80 €   για µετακίνηση  την 1-3-2013   

30.Πλεξίδα Ευθυµία:  ποσό 22,58  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 12,80 €   για µετακίνηση  την  1-3-2013   

 31.Τζέλλου Ναταλία:   ποσό 22,58  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση και 
εισιτήρια 12,80 €   για µετακίνηση  την  1-3-2013   

 32. Παπαρούνα Σοφία : ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση    για µετακίνηση  την  28-
2-2013   
33.Τάντος Θωµάς : ποσό 22,58  €, ήτοι  ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 

12,80 €   για µετακίνηση  την  28-2-2013  
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34. Τσιούτρα Αγγελική : ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση   για µετακίνηση  την  28-

2-2013 

35. Μποντόλος Θωµάς : ποσό 9,78 €  ηµερήσια αποζηµίωση   για µετακίνηση  την  28-2-

2013 

36. Γιαννάκος Αθανάσιος: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση στις  

28-1-2013.    

  

                                             

    Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
242/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 
 


