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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 2η του µηνός Αυγούστου 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. 
320/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-07-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
320/2013  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

18/ 31-07-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.:22749/2013   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                   
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων, 

για υπηρεσιακούς λόγους. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

12:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19831/26-07-2013 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) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπληρωµατικό Μέλος   

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

παρόντες ήταν οι 6, 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. 

-------------------------------------- 
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   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.372/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη  στα Ιωάννινα  στις 30-5-2013  για 
συµµετοχή σε Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε  και επέστρεψε αυθηµερόν.  
 
Με την υπ΄ αριθµ.353/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη  στην Αθήνα   στις 24-5-2013  
για µετάβαση στην Αθήνα για συµµετοχή σε συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  και 
επέστρεψε αυθηµερόν.  

2. Καλιάς Χρήστος, Νοµικός Σύµβουλος: Με την υπ΄ αριθµ.393/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 12-6-2013 για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου 
Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 3. Λάππα Νικολέτα, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 700/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στο Λεοντάρι-Αηδονοχώρι-∆αφνοσπηλιά-Παλιούρι  για αυτοψία στις 
29/7/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 411/2013 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Βατσουνιά -Πετρίλο-
Κουµπουριανά-∆ροσάτο για αυτοψία στις 13/6/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 370/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στην Καρίτσα-Νεοχώρι-
Κερασιά - Κρυονέρι  για αυτοψία, στις 30/5/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 4. Κοτοπούλης Φώτιος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ. 701/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στο Λεοντάρι-Αηδονοχώρι-∆αφνοσπηλιά-Παλιούρι  για αυτοψία στις 
29/7/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.410/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Βατσουνιά -Πετρίλο-
Κουµπουριανά-∆ροσάτο για αυτοψία στις 13/6/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.369/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στην Καρίτσα-Νεοχώρι-
Κερασιά   για αυτοψία, στις 30/5/2013 και επέστρεψε αυθηµερόν.  

 5. Κριµπά Παρασκευή, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.614/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στην Αθήνα  στις 7-7-2013  για συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
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ΙΝ.ΕΠ.µε τίτλο “Οργάνωση και  ∆ιοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης”  και επέστρεψε στις 12-7-2013. 

6. Βούζας Γεώργιος, υπάλληλος:  Με την υπ΄ αριθµ.409/2013 απόφαση ∆ηµάρχου  
µετέβη στη Βατσουνιά-Πετρίλο-Κουµπουριανά-∆ροσάτο  για αυτοψία στις 13/6/2013 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

7. Βασίλογλου Βασίλειος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.635/2013 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα για συµµετοχή στο συνέδριο µε θέµα “ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” στις 8/7/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

 8.  Κων/νος Κορκόντζελος, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ. 634/2013 απόφαση  του 
κ. ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  για συµµετοχή στο συνέδριο µε θέµα 
“ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” στις 8/7/2013 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

9. Κόγια Ευαγγελία, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ.379/2013 απόφαση  του 
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 10-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-
2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την   υπ΄ αριθµ.383/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
11-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄ αριθµ.389/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
12-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄ αριθµ.399/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
13-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την   υπ΄ αριθµ.404/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
14-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
10. Σφέίκου Ιωάννα, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ.381/2013 απόφαση  του 
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 10-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-
2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
 Με την   υπ΄ αριθµ.385/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
11-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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Με την   υπ΄ αριθµ.391/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
12-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄ αριθµ.401/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
13-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την   υπ΄ αριθµ.406/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
14-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
11.Κόφφα Μαρία, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ.380/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  
µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 10-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα 
του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
 Με την   υπ΄ αριθµ.384/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
11-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄ αριθµ.390/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
12-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την   υπ΄ αριθµ.400/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
13-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την   υπ΄ αριθµ.405/2013 απόφαση  του ∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  στις 
14-6-2013  για συµµετοχή στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
κωδικό 82024Τ13 και τίτλο:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(∆ράση 
του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  και επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
12. Κατσαούνος Ιωάννης, υπάλληλος:Με την   υπ΄ αριθµ. 633/2013 απόφαση  του κ. 
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα  για συµµετοχή στο συνέδριο µε θέµα “ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” στις 8/7/2013 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 
 
13. Καλφοπούλου Ιωάννα, υπάλληλος:Με την   υπ΄ αριθµ.363/2013 απόφαση  του κ. 
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στην Αθήνα  για συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
ΙΝ.ΕΠ. µε τίτλο “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ” (∆ράση του Ε.Π.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)  στις 28/5/2013 και επέστρεψε στις 31-5-2013. 
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Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  665,28 € . 

      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 

 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 665,28 €  και ανά Κ.Α: 

1. ποσό  161,70 €    σε βάρος του   Κ.Α. 10-6422.0000 

2. ποσό      9,78 €    σε βάρος του   Κ.Α. 15-6422.0001 

3. ποσό  375,36 €   σε βάρος του   Κ.Α. 30-6422.0000 

4. ποσό  108,66 €   σε βάρος του    Κ.Α. 40-6422.0000 

5. ποσό      9,78 €    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 54,58 € ήτοι: 

α) µετακίνηση 30/5/2013: ποσό 44.98  €, ήτοι ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 35,20  €. 

β) µετακίνηση 24/5/2013:   ποσό 9,78  €  ηµερήσια αποζηµίωση. 

 

2. Καλιάς Χρήστος, µετακίνηση 12/6/2013: ποσό 22,58  €, ήτοι ηµερήσια αποζηµίωση 
9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €.   

  

3.Λάππα Νικολέτα, συνολικό ποσό 45,00 € 

α) µετακίνηση  29/7/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση  13/6/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   
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γ) µετακίνηση  30/5/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

 

4.Κοτοπούλης Φώτιος, συνολικό ποσό 45,00 € 

α) µετακίνηση  29/7/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

β) µετακίνηση  13/6/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

γ) µετακίνηση  30/5/2013: ποσό 15,00 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης   

 

5. Κριµπά Παρασκευή, µετακίνηση 7/7/2013: ποσό 9,78  €, ήτοι το 1/3 της   
ηµερήσιας αποζηµίωσης της επιστροφής.    

 

6. Βούζας Γεώργιος, µετακίνηση 13/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3  της   
ηµερήσιας αποζηµίωσης.    

 

7. Βασίλογλου Βασίλειος, µετακίνηση 8/7/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι ηµερήσια 
αποζηµίωση 18,66  €  και εισιτήρια 12,80  €. 

 

8.  Κων/νος Κορκόντζελος, µετακίνηση 8/7/2013: ποσό 9,78  € ηµερήσια  
αποζηµίωση.  
  
 
9.  Κόγια Ευαγγελία, συνολικό ποσό 157,30 € 
α) µετακίνηση  10/6/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 €  

β) µετακίνηση  11/6/2013:  ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 €  

γ) µετακίνηση  12/6/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 €   

δ) µετακίνηση  13/6/2013:  ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 €  

ε) µετακίνηση  14/6/2013: ποσό 31,46 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  €, 
και εισιτήρια 12,80 €   

 
10. Σφέϊκου Ιωάννα, συνολικό ποσό 93,30  € 
 
α) µετακίνηση  10/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
β) µετακίνηση  11/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
γ) µετακίνηση  12/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
δ) µετακίνηση  13/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
ε) µετακίνηση  14/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
 
11. Κόφφα Μαρία, συνολικό ποσό 93,30  € 
 
α) µετακίνηση  10/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
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β) µετακίνηση  11/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
γ) µετακίνηση  12/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
δ) µετακίνηση  13/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
ε) µετακίνηση  14/6/2013: ποσό 18,66 €, ήτοι το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
 
 
12. Κατσαούνος Ιωάννης, µετακίνηση 8/7/2013: ποσό 22,58  €, ήτοι ηµερήσια 
αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €. 
 
13. Καλφοπούλου  Ιωάννα, µετακίνηση 28/5/2013: ποσό 61,78  €, ήτοι ηµερήσια 
αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 52,00  €. 
 
 

 
 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
320/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


