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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 22η του µηνός Μαΐου του έτους 2014 και 
ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ∆ήµου 
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 204/2014 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 2-5-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
204/2014 

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/2-5-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 13130/22-5-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
         Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.               

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 

09:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014 

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) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

    

 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. 140/8075/30-1-2014  απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου οικον. έτους 2014. 
 
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. Καλιάς Χρήστος, Νοµικός Σύµβουλος: Με την υπ΄αριθµ. 63/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Αθήνα στις 23-1-2014 στο 7ο  Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για την κατάθεση δήλωσης του άρθρου 133 παρ. 2 Κ. ∆ιοικ. ∆ικονοµίας για τη συζήτηση 
υπόθεσης του ∆ήµου Καρδίτσας την 28.01.2014 χωρίς την παρουσία του και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 
 

Με την υπ΄αριθµ. 172/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 5-2-2014 για 
υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας 
και επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ΄αριθµ. 200/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 11-2-2014 για 
υποστήριξη έφεσης της Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Καρδίτσας κας Περσεφόνης Ράγκου ενώπιον του Τριµελούς Ποινικού Εφετείου 
Πληµµεληµάτων Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 427/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 12-2-2014 για 
υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 450/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 19-2-2014 για 
υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 541/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 7-3-2014 για 
υποστήριξη υποθέσης του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Μονοµελούς Πολιτικού Εφετείου   
Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν.  

Με την υπ΄αριθµ. 549/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 10-3-2014 για 
υποστήριξη υποθέσης του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ. 638/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 20-3-2014 για 
υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας 
και επέστρεψε αυθηµερόν.  

2. Λάππα Νικολέτα, υπάλληλος: Με την υπ'αριθµ. 46/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη 
στα Κρυονέρι – Καλύβια Πεζούλας – Πεζούλα - Μπελοκοµύτη στις 17/01/2014 για 
αυτοψίες και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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Με την υπ' αριθµ. 153/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 29/01/2014 
στο ΣΥΠΟΘΑ και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ'αριθµ. 572/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 11/03/2014 να 
παραστεί ως µάρτυρας στο Στρατοδικείο Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ'αριθµ. 655/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καστανιάς – 
Γιαννουσέικα Καροπλεσίου - Καροπλέσι στις 20/03/2014 για αυτοψίες και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

3. Κοτοπούλης Φώτιος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 48/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στα Κρυονέρι – Καλύβια Πεζούλας – Πεζούλα - Μπελοκοµύτη στις 
17/1/2014 για αυτοψίες και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 513/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καταφυγίου – 
Ραχούλας (Ίταµος) - Μούχα στις 28/2/2014 για αυτοψίες αυθαιρέτων και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 654/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καστανιάς – 
Γιαννουσέικα Καροπλεσίου - Καροπλέσι στις 20/3/2014  για αυτοψίες αυθαιρέτων και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

4. Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ.188/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στο ∆ήµο Αργιθέας – ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Μάραθου, 
Καταφυλλίου, Αργυρίου στις 11/02/2014 για σύνταξη µελετών 1) Ανάδειξη πέτρινης 
βρύσης Μπίρτα τ.κ. Μάραθου – ύδρευση οικισµού Συκιάς Καταφυλλίου 2) Αποπεράτωση 
παιδικών χαρών Αργυρίου - Καταφυλλίου και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ.548/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο ∆ήµο Αργιθέας – 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ανθηρού στις 06/03/2014 για την οριστική παραλαβή  έργου 
“Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ανθηρού” και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ.656/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στην Τ.Κ. Καροπλεσίου στις 
20/03/2014 για σύνταξη µελέτης (Αναβάθµιση και συντήρηση υποδοµών στη ∆.Ε. 
Ιτάµου) και επέστρεψε αυθηµερόν. 

5. Ανυφαντής Βάιος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ.189/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα (∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) στις 
07/02/2014  για συµµετοχή σε συνεδρίαση των οµάδων των θεµατικών στόχων 5 και 6 
του ΣΕΣ και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ.504/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) στις 27/02/2014  για συµµετοχή σε 
Τεχνική Συνάντηση για τον Σχεδιασµό της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ.646/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στις 20/03/2014  
για συµµετοχή στην ενηµερωτική συνάντηση για τους ∆ήµους της Θεσσαλίας και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

6. Μαυραντζά Θωµά, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ.443/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Αθήνα στις 18/02/2014 για συµµετοχή σε τεχνική ηµερίδα µε σκοπό την 
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αναλυτική ενηµέρωση για την εξέλιξη του έργου “Ολοκλήρωση Μητροπολιτών ∆ακτυλίων 
(MAN) µε Εθνικά ∆ίκτυα” και τη διαλειτουργικότητά του µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και το 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ.497/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη στις 
28/02/2014 για συµµετοχή σε Επιµορφωτικές Συναντήσεις του έργου “Ψηφιοποίηση 
∆εδοµένων στους 325 ΟΤΑ” του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και επέστρεψε αυθηµερόν. 

7. Γιαννάκος Αθανάσιος, υπάλληλος: Με την  υπ΄ αριθµ.462/2014 απόφαση  του κ. 
∆ηµάρχου µετακινήθηκε στην Λάρισα στις 18/2/2014 προκειµένου να εµφανιστεί ως 
µάρτυρας στο Τριµελές Εφετείο Λάρισας και επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
Με την υπ΄αριθµ.563/2014 απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου µετακινήθηκε στις Τ.Κ. 
Βαθύλακκου και Σοφάδες στις 07/03/2014 για αυτοψίες ετοιµόρροπων οικοδοµών και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 
 
 
8. Γιαννουλάκη Γεωργία, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.143/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στις 28/01/2014 για συµµετοχή σε Ηµερίδα  για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2014-2020 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.162/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο Αµύνταιο Φλώρινας στις 
03/02/2014 για συµµετοχή σε Ηµερίδα  µε θέµα <<Προτάσεις της οµάδας οικολογίας του 
Γυµνασίου Αµυνταίου για την οικολογική µετακίνηση στην πόλη µας.>> και επέστρεψε 
στις 04/02/2014. 

Με την υπ΄ αριθµ.191/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (∆ιαχειριστική 
Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας) στις 07/02/2014 για συµµετοχή σε συνεδρίαση των 
οµάδων των θεµατικών στόχων 5 και 6 του ΣΕΣ και επέστρεψε αυθηµερόν. 

9. Τσίβου Ευαγγελία, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ.141/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στις 28/01/2014 για συµµετοχή σε Ηµερίδα για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2014-2020 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

10. Παρθένη Λαµπρινή, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.142/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  στις 28-01-2014 για συµµετοχή σε Ηµερίδα για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2014-2020 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.163/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο Αµύνταιο Φλώρινας στις 
03-02-2014 για συµµετοχή σε Ηµερίδα µε θέµα <<Προτάσεις της οµάδας οικολογίας του 
Γυµνασίου Αµυνταίου για την οικολογική µετακίνηση στην πόλη µας>> και επέστρεψε 
στις 04-02-2014. 

Με την υπ΄ αριθµ.190/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (∆ιαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας) στις 07-02-2014 για συµµετοχή σε συνεδρίαση των οµάδων 
των θεµατικών στόχων 5 και 6 του ΣΕΣ και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄ αριθµ.645/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 20-03-2014 
για συµµετοχή στην ενηµερωτική συνάντηση για τους δήµους της Θεσσαλίας και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 
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11. Φατόλα Ουρανία, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ.47/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στα Κρυονέρι – Καλύβια Πεζούλας – Πεζούλα - Μπελοκοµύτη στις17-01-
2014 για αυτοψίες και επέστρεψε αυθηµερόν . 

Με την υπ΄αριθµ.561/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα στις07-03-2014 για 
αυτοψίες και επέστρεψε αυθηµερόν . 

12. Κωστάκης ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 498/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη στις 28/02/2014 για συµµετοχή σε Επιµορφωτικές 
Συναντήσεις του έργου “Ψηφιοποίηση ∆εδοµένων στους 325 ΟΤΑ” του Ε.Π. Ψηφιακή 
Σύγκλιση και επέστρεψε αυθηµερόν . 

13. Καραγιώτας Κωνσταντίνος, υπάλληλος:Με την υπ΄αριθµ. 508/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 27/02/2014  για εξέταση ενστάσεων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 514/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καταφυγίου – 
Ραχούλας ('Ιταµος) - Μούχα στις 28/02/2014 για αυτοψίες αυθαιρέτων και επέστρεψε 
αυθηµερόν  

14. Καρακαξά Λίλια, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 562/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Ρεντίνα στις 07/03/2014 για αυτοψίες (Επιτροπή άρθρου 24 του Ν. 
4014/11) και επέστρεψε αυθηµερόν. 

15. Κορκόντζελος Κωνσταντίνος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 616/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (στην Π.Ε.∆ Θεσσαλίας) στις 18/03/2014 για 
συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα: “ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

16. Γιαννακοπούλου ∆έσποινα, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 619/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (στην Π.Ε.∆ Θεσσαλίας) στις 18/03/2014 για 
συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα: “ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

17. Καρράς Αναστάσιος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 617/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα (στην Π.Ε.∆ Θεσσαλίας) στις 18/03/2014 για συµµετοχή σε 
σεµινάριο µε θέµα: “ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

18. Φουρλάνη Παναγιώτα, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 618/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (στην Π.Ε.∆ Θεσσαλίας) στις 18/03/2014 για 
συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα: “ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

19. Τζέλλου Ναταλία, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 709/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  στις 03/04/2014 για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του 
Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”)” και 
επέστρεψε στις 04/04/2014. 

20. Καφαντάρη Αικατερίνη, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 28/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στις 15/01/2014 προκειµένου να εµφανιστεί ενώπιον του 
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Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου Λάρισας, για να εξετασθεί ως µάρτυρας στην κατά του 
Άγγελου Κλέτσα του Κωνσταντίνου ποινική υπόθεση και επέστρεψε αυθηµερόν. 

21. Βασίλογλου Βασίλειος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 505/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας)  στις 27/02/2014 για συµµετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για τον σχεδιασµό 
της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

22. Χριστούλας Γεώργιος, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 506/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα (Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας) στις 27/02/2014 για συµµετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για τον σχεδιασµό 
της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

23. Παπακυρίτσης Ιωάννης, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 707/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 03/04/2014 για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό 
Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
2007-2013”)” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 708/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 04/04/2014 
για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε τίτλο : 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”)” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

24. Μπάγκου Μαρία, υπάλληλος: Με την υπ΄αριθµ. 651/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στις 26/03/2014 για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του 
Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό: 82002T14 µε τίτλο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”)” και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ΄αριθµ. 652/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 27/03/2014 
για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό: 
82002T14 µε τίτλο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”)” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ΄αριθµ. 653/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 28/03/2014 
για συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό: 
82002T14 µε τίτλο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”)” και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  2.307,3  € .” 

Γ. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  µε αριθµό: 
     53/2-1-2014 για τον ΚΑ 10-6422.0000,   
     59/2-1-2014 για τον Κ.Α. 15-6422.0001, 
     82/2-1-2014 για τον ΚΑ.  30-6422.0000,                                                                
     95/2-1-2014 για τον ΚΑ.  40-6422.0000,  
     108/2-1-2014 για τον ΚΑ. 70.01-6422.0000  και 
     109/2-1-2014 για τον ΚΑ. 70.03-6422.0000 
 
∆. Τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8,9 του ν. 2685/1999 
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     Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010  
     Τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010 
 
Ε. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 

Αποφάσισε  οµόφωνα 

  Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.307,3 €  και ανά Κ.Α: 

1. ποσό 362,08 €  σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.0000 

2. ποσό 77,52 €   σε βάρος του  Κ.Α. 15-6422.0001 

3. ποσό 315,80 € σε βάρος του  Κ.Α. 30-6422.0000 

4. ποσό 598,60 €  σε βάρος του Κ.Α. 40-6422.0000 

5. ποσό 930,72 €  σε βάρος του Κ.Α. 70.01-6422.0000 

6. ποσό 22,58 €   σε βάρος του  Κ.Α. 70.03-6422.0000 

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.Καλιάς Χρήστος, συνολικό ποσό 219,84 € ήτοι: 
α) µετακίνηση 23/01/2014: ποσό 61,78 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 52,00  €.   
β) µετακίνηση 05/02/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
γ) µετακίνηση 11/02/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
δ) µετακίνηση 12/02/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
ε) µετακίνηση 19/02/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
στ) µετακίνηση 07/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
ζ) µετακίνηση 10/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
η) µετακίνηση 20/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
 

2.Λάππα Νικολέτα, συνολικό ποσό 192,80 € ήτοι: 

α) µετακίνηση  17/01/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

β) µετακίνηση  29/01/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

γ) µετακίνηση  11/03/2014: ποσό 57,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 45,00  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  

δ) µετακίνηση  20/03/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

 

3.Κοτοπούλης Φώτιος, συνολικό ποσό 135,00 € ήτοι: 
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α) µετακίνηση  17/01/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

β) µετακίνηση  28/02/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

γ) µετακίνηση  20/03/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

 

4.Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος, συνολικό ποσό 135,00 € ήτοι: 

α) µετακίνηση 11/02/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

β) µετακίνηση  06/03/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

γ) µετακίνηση  20/03/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 

 

5. Ανυφαντής Βάιος, συνολικό ποσό 180,80 € ήτοι: 

α) µετακίνηση  07/02/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση. 

β) µετακίνηση  27/02/2014: ποσό 68,80 €,  ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 

γ) µετακίνηση  20/03/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση. 

  
6. Μαυραντζά Θωµά, συνολικό ποσό 202,20 € ήτοι: 
α) µετακίνηση 18/02/2014: ποσό 108,00 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 52,00  €. 
β) µετακίνηση 28/02/2014: ποσό 94,20 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 38,20  €. 
 
 
7. Γιαννάκος Αθανάσιος, συνολικό ποσό  124,80 € ήτοι: 
α)µετακίνηση 18/02/2014: ποσό 68,80  €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
β)µετακίνηση 07/03/2014: ποσό 56,00  €,  ηµερήσια αποζηµίωση. 
 
 
8.Γιαννουλάκη Γεωργία, συνολικό ποσό  247,26 € ήτοι: 
α) µετακίνηση  28/01/2014: ποσό 68,80 €,  ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
β) µετακίνηση  03-04/01/2014: ποσό 109,66 €,  ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  €  , 
το 1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης 18,66  € και εισιτήρια 35,00  €. 
γ) µετακίνηση  07/02/2014: ποσό 68,80 €,  ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
 
9.Τσίβου Ευαγγελία, µετακίνηση  28/01/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 
 
10.Παρθένη Λαµπρινή, συνολικό ποσό  255,46 € ήτοι: 
α) µετακίνηση  28/01/2014: ποσό 56,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση . 
β) µετακίνηση  03-04/02/2014: ποσό 74,66 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  € και 
18,66  € ήτοι το 1/3  της   ηµερήσιας αποζηµίωσης. 
γ) µετακίνηση  07/02/2014: ποσό 56,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση  
δ) µετακίνηση  20/03/2014: ποσό 68,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00  € και  
 εισιτήρια 12,80  €. 
 
11.Φατόλα Ουρανία, συνολικό ποσό  112,00 € ήτοι: 
α)µετακίνηση 17/01/2014: ποσό 56,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση.  
β)µετακίνηση 07/03/2014: ποσό 56,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση. 
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12.Κωστάκης ∆ηµήτριος, µετακίνηση 28/02/2014: ποσό 45,00 € ηµερήσια 
αποζηµίωση. 
 
13.Καραγιώτας Κωνσταντίνος, συνολικό ποσό  102,80 € ήτοι: 
α) µετακίνηση  27/02/2014: ποσό 57,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 45,00  € και  
 εισιτήρια 12,80  €. 
β) µετακίνηση  28/02/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση.  
 
14.Καρακαξά Λίλια, µετακίνηση 07/03/2014: ποσό 56,00 € ηµερήσια αποζηµίωση. 
 
15.Κορκόντζελος Κωνσταντίνος, µετακίνηση 18/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: 
ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €.   
 
16.Γιαννακοπούλου ∆έσποινα, µετακίνηση 18/03/2014: ποσό 9,78 € ηµερήσια 
αποζηµίωση. 
 
17.Καρράς Αναστάσιος, µετακίνηση 18/03/2014: ποσό 9,78 € ηµερήσια αποζηµίωση. 
 
18.Φουρλάνη Παναγιώτα, µετακίνηση 18/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια 
αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €. 
 
19.Τζέλλου Ναταλία, µετακίνηση 03/04/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια 
αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €. 
 
20.Καφαντάρη Αικατερίνη, µετακίνηση 15/01/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια 
αποζηµίωση 9,78  €  και εισιτήρια 12,80  €. 
 
21. Βασίλογλου Βασίλειος, µετακίνηση 27/02/2014: ποσό 56,00 € ηµερήσια 
αποζηµίωση. 
 
22. Χριστούλας Γεώργιος, µετακίνηση 27/02/2014: ποσό 9,78 € ηµερήσια 
αποζηµίωση. 
 
23. Παπακυρίτσης Ιωάννης, συνολικό ποσό  45,16 € ήτοι: 
α) µετακίνηση 03/04/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
β) µετακίνηση 04/04/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
 
24. Μπάγκου Μαρία, συνολικό ποσό  67,74 € ήτοι: 
α) µετακίνηση 26/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
β) µετακίνηση 27/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
γ) µετακίνηση 28/03/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
204/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


