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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 20η του µηνός Ιουνίου 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. 
264/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
264/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

19/11-6-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                  
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

   Αριθµ.Πρωτ.:15936/20-6-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασµού 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14307/5-6-2014 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) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

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

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε απαλλαγή υπολόγων και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού και αφού έλαβε υπόψη: 
 
α) Τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής υπ'αριθµ. 176/2014 και 178/2014, µα τις 
οποίες διατέθηκαν πιστώσεις συνολικού ποσού 813,63 € και  24.062,20 € αντίστοιχα για 
πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ για την εκτέλεση έργων συµπλήρωσης ΦΟΠ και χορήγησης νέων 
παροχών σε περιοχές της Καρδίτσας και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας.  
 
β) Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Λογιστηρίου Αικ. Τσιλίκα η οποία έχει ως 
εξής: 
1. “Με την υπ'αριθµ. 176/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 813,63 € για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε µε αιτιολογία ¨παραλλαγή δικτύου πριν το 
τέλος της οδού Τιτάνων” ορίζοντας υπόλογο  µε την ίδια  απόφαση   τον υπάλληλο του 
∆ήµου Καρδίτσας ∆ηµητρίου Σταύρο µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-
2014. 
  Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 245/Β/2014, το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ 740/Β/24-4-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480026743/24-4-
2014, ποσού 813,63 €  
 

2. “Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 2.200,22 € για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο ∆∆ 
Μητρόποληςεως την οικία Μαριάνας Μουφλούζη του Θεοδώρου” ορίζοντας υπόλογο µε 
την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Γιαννάκο Αθανάσιο και µε 
ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 260/Β/2014, το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ 814/Β/8-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10370047902/8-5-
2014, ποσού 2.200,22 €  
 
3. “Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11 € για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην  
οικία Βλάχου Νικολάου στην οδό Μυκηνών 35” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση 
την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Κοζάρη Ευαγγελία και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 8-6-2014 
     Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 263/Β/2014, το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ 775/Β/2-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 8904346/2-5-2014, ποσού 
1.100,11 €  
 
4.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 2.200,22 €  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην  
πάροδο Α.Παπανδρέου 153 Καρδίτσα” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση την 
υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Σπυροπούλου Αποστολία και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 8-6-2014 
     Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 256/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 816/Β/12-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10370048254/12-5-
2014 ποσού 2.200,22 € 
 
5.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 290,71€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο  
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3οχιλ. Καρδίτσας Σµοκόβου πριν την ξυλεία Παραθύρα” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια 
απόφαση τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Στατήρα Κων/νο  και µε ηµεροµηνία 
απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014 
     Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 266/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 811/Β/8-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044719/9-5-
2014 ποσού 290,71 € 
 
6. “Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 290,71€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο  
∆.∆  Μακρυχωρίου” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του ∆ήµου 
Καρδίτσας Λάππα Αλέξανδρο  και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 262/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 808/Β/7-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10370047777/7-5-
2014 ποσού 290,71 € 
 
7.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 332,56€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Χορήγησης µιας νέας 
παροχής ισχύος 8kva (No 0) σε πιλλάρ µε αρ. Παροχής 41601413-01 που βρίσκεται στη 
διεύθυνση τέρµα Φαναρίου” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του 
∆ήµου Καρδίτσας Βελεσιώτη Βάϊο  και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-
2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 259/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 810/Β/8-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480028802/8-5-
2014 ποσού 332,56€. 
 
8.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην  
οδό Καλλιπάτειρας” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του ∆ήµου 
Καρδίτσας Μαυραντζά Θωµά και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 268/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 799/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044345/6-5-
2014 ποσού 1.100,11€. 
 
9.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην 
οδό Αγ. ∆ηµητρίου στο τµήµα Φαναρίου εως Παπαδιαµάντη” ορίζοντας υπόλογο µε την 
ίδια απόφαση την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Παρθένη Λαµπρινή  και µε ηµεροµηνία 
απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 269/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 796/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480028565/6-5-
2014 ποσού 1.100,11€. 
 
10.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στη 
ΤΚ Αµπελικού από οικία Παπακυργιάκη Ηλία” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον 
υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Κουτσάφτη Σπυρίδωνα και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 8-6-2014. 
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    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 254/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 812/Β/8-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480028794/8-5-
2014 ποσού 1.100,11€. 
 
11.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 478,52€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Παραλαγή δικτύου στην 
είσοδο του Τ∆ Γεωργικού” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του 
∆ήµου Καρδίτσας Γκαβαρδίνα Βασίλειο και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-
6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 249/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 802/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Γενικής Τράπεζας  Νο 484965/6-5-2014 ποσού 478,52€. 
 
12.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 2.200,22€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην 
οδό Βαλταδώρου 63 Καρδίτσα” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο 
του ∆ήµου Καρδίτσας Καραγιώτα Κων/νο και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 
8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 251/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 794/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480028561/6-5-
2014 ποσού 2.200,22€ 
 
13.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στη 
πάροδο Θέτιδος και στο Ο.Τ. 1200” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον 
υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Κοτοπούλη Φώτιο και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 252/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 797/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044335/6-5-
2014 ποσού 1.100,11€. 
 
14.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 2.200,22€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο  
τέρµα Μακεδονίας (Πάροδο Καβάφη)” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον 
υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Ζαρακότα Γεώργιο και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 253/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 795/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044333/6-5-
2014 ποσού 2.200,22€. 
 
15.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 332,56€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στα ΤΕΙ 
κάθετα Μανδηλαρά και Γρίβα” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση τον υπάλληλο του 
∆ήµου Καρδίτσας Καµινιώτη Νικόλαο και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-
2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 250/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 813/Β/8-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
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γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044613/8-5-
2014 ποσού 332,56€. 
 
16.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 290,71€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο  
∆.∆  Αρτεσιανού ανάµεσα στο γήπεδο και στο επαρχιακό δίκτυο Καρδίτσας-Τρικάλων 
πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση την υπάλληλο 
του ∆ήµου Καρδίτσας Σφέικου Ιωάννα και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-
6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 261/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 798/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044281/6-5-
2014 ποσού 290,71€. 
 
17.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 290,71€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στο  
1οχιλ. Καρδίτσας-Σµοκόβου µπροστά στις επιχειρήσεις: α)ελαστικά Μπάρκας β)καυσόξυλα 
Βρόντος” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια απόφαση την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας   
Καριώτου Ευαγγελία  και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 265/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 800/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10380044280/6-5-
2014 ποσού 290,71€. 
 
18.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην 
οδό ∆ωδώνης στο τµήµα µεταξύ Σαρανταπόρου και Μητροπόλεως” ορίζοντας υπόλογο µε 
την ίδια απόφαση την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Γιαννουλάκη Γεωργία  και µε 
ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 270/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 801/Β/6-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Εθνικής  Τράπεζας Καρδίτσας Νο 8904932/6-5-2014 ποσού 
1.100,11€. 
 
19.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 1.100,11€,,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην 
οδό Αριστοτέλους (κοντά στην οικία Γεωργίου Γεώργιου)” ορίζοντας υπόλογο µε την ίδια 
απόφαση τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Κωστάκη ∆ηµήτριο και µε ηµεροµηνία 
απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 267/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 776/Β/2-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
γραµµάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 8904347/2-5-2014 ποσού 
1.100,11€. 
 
20.“Με την υπ'αριθµ. 178/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 
ποσού 2.200,22€,,  για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε αιτιολογία “Συµπλήρωση ΦΟΠ στην 
πάροδο Αγ. Νικολάου από την οικία Λωρίδα ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου” ορίζοντας 
υπόλογο µε την ίδια απόφαση την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Σκόνδρα Μαρίνα  και 
µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 8-6-2014. 
    Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 264/Β/2014,το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο. 
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 777/Β/2-5-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και 
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γραµµάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 8904343/2-5-2014 ποσού 
2.200,22€. 
 
γ) Την πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για απαλλαγή των υπολόγων 
από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των Χ.Ε.Π   
 

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

 

 ε) Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

                                         Αποφάσισε οµόφωνα  
 
1. Θεωρεί ότι έγινε ορθή οικονοµική διαχείριση και εγκρίνει τα εκδοθέντα στο όνοµα των 
υπολόγων Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΥΠΟΛΟΓΟΣ Χ.Ε.Π 

1 ∆ηµητρίου Σταύρος 245/Β/2014 

2 Γιαννάκος Αθανάσιος 260/Β/2014 

3 Κοζάρη Ευαγγελία 263/Β/2014 

4 Σπυροπούλου Αποστολία 256/Β/2014 

5 Στατήρας Κων/νος 266/Β/2014 

6 Λάππας Αλέξανδρος 262/Β/2014 

7 Βελεσιώτης Βάϊος 259/Β/2014 

8 Μαυραντζάς Θωµάς 268/Β/2014 

9 Παρθένη Λαµπρινή 269/Β/2014 

10 Κουτσάφτης Σπυρίδωνας 254/Β/2014 

11 Γκαβαρδίνας Βασίλειος 249/Β/2014 

12 Καραγιώτας Κων/νος 251/Β/2014 

13 Κοτοπούλης Φώτιος 252/Β/2014 

14 Ζαρακότας Γεώργιος 253/Β/2014 

15 Καµινώτης Νικόλαος 250/Β/2014 

16 Σφέικου Ιωάννα 261/Β/2014 

17 Καριώτου Ευαγγελία 265/Β/2014 

18 Γιαννουλάκη Γεωργία 270/Β/2014 

19 Κωστάκης ∆ηµήτριος 267/Β/2014 

20 Σκόνδρα Μαρίνα 264/Β/2014 

 

2. Απαλλάσσει τους υπολόγους υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας από κάθε ευθύνη για 
τη διαχείριση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
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 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
264/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


