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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 29η του µηνός Αυγούστου 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. 393/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28-8-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
393/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

26/28-8-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ. Πρωτ.: 21300/29-8-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασµού (Λ. Παρθένη κλπ) 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη  και ώρα 

9.30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20742/22-8-2014 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) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

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

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

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπληρ. Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρ. Μέλος   

           

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

παρόντες ήταν οι 7, 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 µε την υπ'αριθµ. 391/2014 απόφασή της οµόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε απαλλαγή υπολόγων και 
έγκριση απόδοσης λογαριασµού (Λ. Παρθένη κλπ) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ' αριθµ. 324/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε ψήφιση  
πίστωσης για εξόφληση οφειλών στη ∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε  των έργων 
µετατόπισης δικτύων για την υλοποίηση του υποέργου “Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπογείων κάδων του έργου “Υπογειοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου 
Καρδίτσας” και ορισµός υπολόγων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής. 
Ειδικότερα µε την ανωτέρω απόφαση ορίστηκαν ως υπόλογοι οι υπάλληλοι: 
α) Ανυφαντής Βάιος για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου ∆ΕΗ για την κατασκευή 
του έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” 
β) Παρθένη Λαµπρινή για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου Ο.Τ.Ε για την 
κατασκευή του έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και 
γ) Κωστάκης ∆ηµήτριος  για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου Φυσικού Αερίου για 
την κατασκευή του έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” 
Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού για όλους τους υπολόγους ορίστηκε η 14η 
Σεπτεµβρίου 2014. 
 
2. Την υπ' αριθµ. 64/2014 πράξη της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Καρδίτσας, 
µε την οποία επιστράφηκαν αθεώρητα τα αριθµ. 459, 460 & 461 χρηµατικά εντάλµατα 
προπληρωµής ποσού 3.236,45 €, 386,17 € και 2.791,95 € αντίστοιχα οικονοµικού έτους 
2014 που εκδόθηκαν από το ∆ήµο Καρδίτσας στα ονόµατα των υπολόγων Β. Ανυφαντή, 
Λ. Παρθένη και ∆ηµ. Κωστάκη και αφορούν δαπάνες για µετατοπίσεις υπόγειων δικτύων 
της ∆ΕΗ, ΟΤΕ & Φυσικού Αερίου για την κατασκευή του έργου “Προµήθεια και 
εγκατάσταση υπόγειων κάδων” 
 
3. Τις υπ' αριθµ. πρωτ. 21121/27-8-2014, 21120/27-8-2014 & 21119/27-8-2014 
αιτήσεις των ορισθέντων ως υπολόγων Β. Ανυφαντή, Λ. Παρθένη και ∆ηµ. Κωστάκη 
αντίστοιχα, µε τις οποίες αιτούνται την απαλλαγή τους λόγω µη θεώρησης των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής  
 
4.  Την πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για απαλλαγή των υπολόγων 
από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των Χ.Ε.Π, δεδοµένου ότι λόγω έκδοσης της 
προαναφερθείσας υπ' αριθµ. 64/2014 πράξης της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. 
Καρδίτσας δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία προπληρωµής των χρηµατικών 
ενταλµάτων.  
 

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

 6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

                                         Αποφάσισε οµόφωνα  
 
 
1. Απαλλάσσει τους κάτωθι υπολόγους, υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας από κάθε 
ευθύνη για τη διαχείριση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 

α) Ανυφαντή Βάιο για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου ∆ΕΗ για την κατασκευή του 
έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” 
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β) Παρθένη Λαµπρινή για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου Ο.Τ.Ε για την 
κατασκευή του έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και 
γ) Κωστάκη ∆ηµήτριο  για το έργο “Μετατόπιση υπόγειου δικτύου Φυσικού Αερίου για την 
κατασκευή του έργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” 
    
  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
393/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


