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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 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2015 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 555/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 30-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
555/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

41/30-12-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθ. Πρωτ.    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 
 Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

10.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 31248/23-12-2014 

έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος       1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος  2) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος  3) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος 

4) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος  4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Σβάρνας Ιωάννης, Αναπληρωµατικό Μέλος   

7) Χατζής Ηλίας, Αναπληρωµατικό 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  εκτός 
έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων  και αφού έλαβε υπόψη: 

 
Α.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 703/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας   
 
Β. Την εισήγηση της 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.929/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 11-6-2014 για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου 
Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.951/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 18-6-2014 
για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.985/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 26-6-2014  
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συµµετοχή στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων ΄Εργων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκδίκαση της αίτησης θεραπείας της ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το έργο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.1613/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 19-9-2014 
για υποστήριξη υπόθεσης  του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του   Μονοµελούς Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.1708/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 22-10-2014 
για υποστήριξη υπόθεσης  του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.1761/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 7-11-2014 
για υποστήριξη υπόθεσης  του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ΄ αριθµ.2029/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 7-11-2014 
για υποστήριξη υπόθεσης  του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου 
Λάρισας  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

2. Ελευθερίου Βάιος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 983/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στις 26-6-2014  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συµµετοχή στο 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκδίκαση της 
αίτησης θεραπείας της ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το 
έργο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1691/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  µε τίτλο “Εκτέλεση ∆ηµόσιων ΄Εργων” στις 
17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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  Με την υπ' αριθµ. 2061/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε  σε συνεδρίαση του Περιφερειακού  Συµβουλίου ∆ηµοσίων ΄Εργων στις 18/12/2014 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

3. Κοτσάµπαση Κυριακή, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 984/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στις 26-6-2014  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συµµετοχή στο 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκδίκαση της 
αίτησης θεραπείας της ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το 
έργο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1486/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στις 4-9-2014  
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συµµετοχή στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων ΄Εργων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εξέταση της αίτησης θεραπείας της ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ  και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1697/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  µε τίτλο “Εκτέλεση ∆ηµόσιων ΄Εργων” στις 
17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1759/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη για 
συµµετοχή σε σεµινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία TUV Rheinlant Hellas  µε  
αντικείµενο την ασφάλεια των παιδικών χαρών στις 5/11/2014 και επέστρεψε στις 6-11-
2014. 

  Με την υπ' αριθµ.2035/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο Βόλο για συµµετοχή σε 
ηµερίδα  που διοργανώνεται από το ∆ήµο Βόλου και την εταιρεία πιστοποίησης και 
ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ  µε  θέµα την ασφάλεια των παιδικών χαρών στις 15/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

4. Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 949/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στο ∆ήµο Αργιθέας  για  επίβλεψη του έργου “∆ιανοίξεις-
Τσιµεντοστρώσεις- Ασφαλτόστρωση δρόµου από θέση ΑΠ.ΚΛΑΡΑ-ΚΥ∆ΩΝΙΑ” στις 
19/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ.1813/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στην Τ.Κ. Αργυρίου του ∆ήµου 
Αργιθέας  για   Παραλαβή αφανών εργασιών για το έργο:Αποπεράτωση παιδικής χαράς 
Τ.Κ. Αργυρίου ∆.Ε. Αχελώου του ∆ήµου Αργιθέας στις 12/11/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

5. Λάππας Αλέξανδρος, υπάλληλος: Με την   υπ΄ αριθµ.1706/2014 απόφαση  του κ. 
∆ηµάρχου  µετακινήθηκε στη Λάρισα για υποβολή αίτησης για το έργο “Αγροτική 
οδοποιία της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας στο πρόγραµµα “Α. 
Μπαλτατζής”   στις 20/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

6. Βασίλογλου Βασίλειος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.941/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα για την εργασία που θα εκτελεστεί “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ”  στις 12/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:     

 

  Με την υπ΄ αριθµ.1656/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη  στο Σαραντάπορο 
Νεράϊδας για  την εργασία που θα εκτελεστεί “Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας έργου  
“Αποχέτευση-Βιολογικός καθαρισµός οικισµού Σαραντάπορου Νεράϊδας”  στις 2/10/2014 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ. 1692/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  µε τίτλο “Εκτέλεση ∆ηµόσιων ΄Εργων” στις 
17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ΄ αριθµ.1711/2014 απόφαση ∆ηµάρχου  µετέβη στο Σαραντάπορο 
Νεράϊδας για  την εργασία που θα εκτελεστεί “Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας έργου  
“Αποχέτευση-Βιολογικός καθαρισµός οικισµού Σαραντάπορου Νεράϊδας”  στις 22/10/2014 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ. 1844/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για  την 
εργασία που θα εκτελεστεί  “Σεµινάριο της Π.Ε.∆. Θεσσαλίας  µε θέµα “ Πρακτική 
παρουσίαση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για Φορείς ∆ηµοσίου” στις 21/11/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

7. Σφέϊκου Ιωάννα, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 1760/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Θεσσαλονίκη για συµµετοχή σε σεµινάριο που διοργανώνεται από την 
εταιρεία TUV Rheinlant Hellas  µε  αντικείµενο την ασφάλεια των παιδικών χαρών στις 
5/11/2014 και επέστρεψε στις 6-11-2014. 

   Με την υπ' αριθµ.2036/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στο Βόλο για συµµετοχή σε 
ηµερίδα  που διοργανώνεται από το ∆ήµο Βόλου και την εταιρεία πιστοποίησης και 
ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ  µε  θέµα την ασφάλεια των παιδικών χαρών στις 15/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

8. Γιαννάκος Αθανάσιος, υπάλληλος: Με την υπ΄ αριθµ.1806/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου  µετέβη στη Λάρισα στις 11-11-2014 για µάρτυρας στο   Εφετείο Λάρισας  και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

9. Τσιλίκας Χαράλαµπος, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 1693/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  µε τίτλο 
“Εκτέλεση ∆ηµόσιων ΄Εργων” στις 17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

10. Βελεσιώτης Βάιος, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 958/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη  στο ∆ήµο Αργιθέας  για  επίβλεψη του έργου “∆ιανοίξεις-Τσιµεντοστρώσεις- 
Ασφαλτόστρωση δρόµου από θέση ΑΠ.ΚΛΑΡΑ-ΚΥ∆ΩΝΙΑ” στις 19/6/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

11.Βαγενά Ελένη, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.1812/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη 
στην Τ.Κ. Αργυρίου του ∆ήµου Αργιθέας  για   Παραλαβή αφανών εργασιών για το 
έργο:Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Αργυρίου ∆.Ε. Αχελώου του ∆ήµου Αργιθέας στις 
12/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

12.∆ρασλιάκη Πασχαλίνα, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 2063/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Νίκαια Λάρισας  για συµµετοχή σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο  
“Νέες ∆υνατότητες Εφαρµογών ” στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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13.Κρανής Σεραφείµ, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 2066/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Νίκαια Λάρισας  για συµµετοχή σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο  “Νέες 
∆υνατότητες Εφαρµογών ” στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

14.Τζέλλος Βασίλειος,υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 2065/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Νίκαια Λάρισας  για συµµετοχή σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο  “Νέες 
∆υνατότητες Εφαρµογών ” στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1846/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη για 
συµµετοχή σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 
81064014 και τίτλο “∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ(∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 24/11/2014 και επέστρεψε στις 28-11-
2014. 

15.Τσιούτρα Αγγελική,υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.1814/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82014Τ14 και τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”  (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-
2013)”  στις 17/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.1822/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82014Τ14 και τίτλο 
“ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”  (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 18/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1824/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82014Τ14 και τίτλο 
“ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”  (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 19/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1832/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82014Τ14 και τίτλο 
“ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”  (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις  20/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1839/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82014Τ14 και τίτλο 
“ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”  (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 21/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

16.Παπαβασιλείου Φωτεινή, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.1833/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του 
Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Μ14 και τίτλο “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
2007-2013)”  στις 24/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1960/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Μ14 και τίτλο 
“ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 25/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1962/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Μ14 και τίτλο 
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“ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 26/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1964/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Μ14 και τίτλο 
“ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 27/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.1969/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Μ14 και τίτλο 
“ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” (∆ράση του Ε.Π. 
“∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 28/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.2015/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82009∆14 και τίτλο 
“Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΒΑΡΩΝ” (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 11/12/2014 
και επέστρεψε αυθηµερόν. 

17.Κοντογεώργου Ευαγγελία, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.939/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε 
θέµα: “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ”  στις 12/6/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ.1845/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. 
Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ”  στις 21/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

18. Καρράς Αναστάσιος, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 2062/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Νίκαια Λάρισας  για συµµετοχή σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο  “Νέες 
∆υνατότητες Εφαρµογών ” στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

19.Τσίβου Ευαγγελία, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.2014/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82009∆14 και τίτλο “Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ 
ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ” (∆ράση του Ε.Π. “∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013)”  στις 11/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

20. Κορκόντζελος Κωνσταντίνος,υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.937/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε 
θέµα: “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ”  στις 12/6/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

21.Τσιλίκα Αικατερίνη, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.938/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ”  στις 12/6/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 
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22. Βασιλείου Αθανάσιος, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 2064/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Νίκαια Λάρισας  για συµµετοχή σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο  
“Νέες ∆υνατότητες Εφαρµογών ” στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

23. Κατσαούνος Ιωάννης, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 878/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας µε σκοπό την παροχή εξηγήσεων για τον 
απολογισµό έτους 2013 του κληροδοτήµατος Α και Θ. Βαλταδώρου στις 23/5/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

     Με την υπ' αριθµ.940/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. 
Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΗΤΡΩΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ”  στις 12/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

    Με την υπ' αριθµ.1843/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. 
Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ”  στις 21/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

24. Γιαννακοπούλου ∆έσποινα, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 619/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στην Π.Ε.∆. Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε 
θέµα: “ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ”στις 18/3/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

25.Φουρλάνη Παναγιώτα, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 618/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στην Π.Ε.∆. Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ΤΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ”στις 18/3/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

26. Παρθένη Λαµπρινή, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 1653/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα στην ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενηµέρωση 
σε θέµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στις 2/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ. 1689/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε τίτλο “Εκτέλεση ∆ηµοσίων ΄Εργων”  στις 
17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 2004/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στην Κοµοτηνή  για 
συµµετοχή σε   τεχνική έκθεση µε θέµα “Η ζωή στην πόλη” που αφορά στη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από πόλεις όπου υφίστανται  ποδηλατόδροµοι για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα,στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και 
των φορέων σχετικά µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στις 
10/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

27.Γιαννουλάκη Γεωργία, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ. 1654/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα στην ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
ενηµέρωση σε θέµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στις 2/10/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ. 1690/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή 
σε   σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε τίτλο “Εκτέλεση ∆ηµοσίων ΄Εργων”  στις 
17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 
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  Με την υπ' αριθµ. 2005/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στην Κοµοτηνή  για 
συµµετοχή σε   τεχνική έκθεση µε θέµα “Η ζωή στην πόλη” που αφορά στη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από πόλεις όπου υφίστανται  ποδηλατόδροµοι για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα,στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και 
των φορέων σχετικά µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στις 
10/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

28. Ανυφαντής Βάϊος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 1690/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   σεµινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε τίτλο 
“Εκτέλεση ∆ηµοσίων ΄Εργων”  στις 17/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ' αριθµ.1842/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  στην Π.Ε.∆. 
Θεσσαλίας για συµµετοχή σε   σεµινάριο µε θέµα: “ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ”  στις 21/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

29. Κωστάκης ∆ηµήτριος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 965/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   ηµερίδα σχετικά µε διαχείριση και 
προστασία ακινήτων-διαχείριση βοσκοτόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων   στις 24/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

30.Σπυροπούλου Αποστολία, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 1698/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στο Βόλο για τη συµµετοχή στο 17ο   Πανελλήνιο Φυτολογικό 
Συνέδριο στις 16/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

31.∆ουλγεράκη Μαρίνα, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1700/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στο Βόλο για τη συµµετοχή στο 17ο   Πανελλήνιο Φυτολογικό 
Συνέδριο στις 16/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

32.Τζώρτζη Παρασκευή, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1699/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στο Βόλο για τη συµµετοχή στο 17ο   Πανελλήνιο Φυτολογικό 
Συνέδριο στις 16/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

33.Μπάλλας Αλέξανδρος, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1676/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στην Αθήνα  στο Υπουργείο Εσωτερικών  στις 10/10/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

34.Μπάγκου Μαρία, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1746/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82008∆14 και τίτλο “ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ” στις 3/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ. 1748/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82008∆14 και τίτλο 
“ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” στις 4/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ' αριθµ. 1758/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82008∆14 και τίτλο 
“ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” στις 5/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ' αριθµ. 1763/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82008∆14 και τίτλο 
“ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” στις 6/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:     

 

 Με την υπ' αριθµ. 1785/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82008∆14 και τίτλο 
“ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” στις 7/11/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

35. Καφαντάρη Αικατερίνη, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1786/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό σεµινάριο που 
αφορά πιλοτική εφαρµογή του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος στο ∆ήµο µας   στις 
10/11/2014 και επέστρεψε στις 13-11-2014. 

36.Τσώλου Αγορή, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1787/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Θεσσαλονίκη   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό σεµινάριο που αφορά 
πιλοτική εφαρµογή του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος στο ∆ήµο µας   στις 
10/11/2014 και επέστρεψε στις 13-11-2014. 

37.Τίγκας Βάϊος, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1788/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη 
στη Θεσσαλονίκη   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό σεµινάριο που αφορά πιλοτική 
εφαρµογή του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος στο ∆ήµο µας   στις 10/11/2014 και 
επέστρεψε στις 13-11-2014. 

38.Γκατζιού Κωνσταντία, υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ. 1059/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα  για αυτοψία   στις 2/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ. 1658/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα  για αυτοψία   
στις 18/7/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

39. Λάππα Νικολέτα,υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ.903/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στο Μουζάκι-Καλλίθηρο- Αηδονοχώρι για αυτοψίες   στις 30/5/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.919/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για  να 
παρουσιαστεί ως µάρτυρας στο Στρατοδικείο   στις 3/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

40. Ράγκου Περσεφόνη, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 969/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   ηµερίδα σχετικά µε διαχείριση και προστασία 
ακινήτων-διαχείριση βοσκοτόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων   
στις 24/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

41.Αναστασίου Αναστασία,υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 967/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα  για συµµετοχή σε   ηµερίδα σχετικά µε διαχείριση και 
προστασία ακινήτων-διαχείριση βοσκοτόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων   στις 24/6/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ' αριθµ.1634/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Θεσσαλονίκη  για 
συµµετοχή σε   Συνέδριο των Αγρ.Τ οπογράφων Μηχανικών(ΑΤΜ) στις 24/6/2014 και 
επέστρεψε στις 28-9-2014. 

42.Φατόλα Ουρανία,υπάλληλος:  Με την υπ' αριθµ.1058/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Ρεντίνα για αυτοψία  στις 18/7/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.1659/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Ρεντίνα για αυτοψία  στις 
2/10/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:     

 

  Με την υπ' αριθµ.1977/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Ελληνόπυργου-
Μορφοβουνίου-Νεράϊδα Πεζούλας-Φυλακτής για αυτοψία  στις 27/11/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.2020/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ.  Μορφοβουνίου-
Νεράϊδα Πεζούλας-Φυλακτής   για αυτοψία  στις 11/12/2014 και επέστρεψε 
αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.2069/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καστανιάς-Μούχας     
για αυτοψία  στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

43.Κοτοπούλης Φώτιος, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ.905/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στο Μουζάκι-Καλλίθηρο- Αηδονοχώρι για αυτοψίες  στις 30/5/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1025/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Ανάβρας, 
Αηδονοχωρίου  για αυτοψίες   στις 9/7/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.1976/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Ελληνόπυργου-
Μορφοβουνίου-Νεράϊδα Πεζούλας-Φυλακτής για αυτοψία  στις 27/11/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

   Με την υπ' αριθµ.2068/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Καστανιάς-
Μούχας   για αυτοψία  στις 19/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

44. Καρακαξά Λίλια,υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ.883/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στα Κουµπουριανά ∆ήµου Αργιθέας  για αυτοψία διατηρητέου κτιρίου  στις 
23/5/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

  Με την υπ' αριθµ.884/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στα Κουµπουριανά ∆ήµου 
Αργιθέας  για αυτοψία διατηρητέου κτιρίου  στις 22/5/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν 

45.Καραγιώτας Κωνσταντίνος, υπάλληλος:Με την υπ' αριθµ.865/2014 απόφαση 
∆ηµάρχου µετέβη στην Τ.Κ.Καρίτσας  για αυτοψία ετοιµόρροπου  κτίσµατος  στις 
20/5/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ.906/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη  στο Μουζάκι-Καλλίθηρο- 
Αηδονοχώρι για αυτοψίες  στις 30/5/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν.  

 Με την υπ' αριθµ.1024/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στις Τ.Κ. Ανάβρας, 
Αηδονοχωρίου  για αυτοψίες  στις 9/7/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

46.Μαχαίρα Λουκία, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 1990/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 8/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 1995/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 9/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:     

 

 Με την υπ' αριθµ. 1998/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 10/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2009/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 11/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2016/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 12/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2023/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 15/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2040/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 16/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2046/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 17/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2056/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 18/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2058/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 19/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

47.Μπακαρού Αγλαία, υπάλληλος: Με την υπ' αριθµ. 1991/2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 8/12/2014 και επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 1996/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 9/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

 Με την υπ' αριθµ. 1999/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
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“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 10/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2010/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 11/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2017/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 12/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2024/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 15/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2041/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 16/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2047/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 17/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2057/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή 
σε   Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο 
“ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 18/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Με την υπ' αριθµ. 2059/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µετέβη στη Λάρισα   για συµµετοχή σε   
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης µε κωδικό 82007Τ14 και τίτλο “ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ” στις 19/12/2014 και 
επέστρεψε αυθηµερόν. 

Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  4.419,55   € .” 

Γ. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  µε αριθµό: 
     293/2-1-20123 για τον ΚΑ 10-6422.0000,   
     332/2-1-2013 για τον ΚΑ.  30-6422.0000 
     343/2-1-2013 για τον ΚΑ.  40-6422.0000   
      
∆. 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 
 
Ε. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
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  Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού   4.419,55   €  και ανά Κ.Α: 

1. ποσό      982,12  €    σε βάρος του    Κ.Α. 10-6422.0000 

2. ποσό      112,90  €     σε βάρος του   Κ.Α. 15-6422.0001 

3. ποσό          9,78  €     σε βάρος του   Κ.Α. 20-6422.0001 

4. ποσό   1.185,52  €     σε βάρος του    Κ.Α. 30-6422.0000 

5. ποσό         50,34 €     σε βάρος του    Κ.Α. 35-6422.0000 

6. ποσό   1.1838,20  €   σε βάρος του   Κ.Α. 40-6422.0000 

7. ποσό          569,60 €   σε βάρος του   Κ.Α. 70.01-6422.0000 

8. ποσό          371,09 €    σε βάρος του   Κ.Α. 70.03-6422.0000 

 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 που αφορά µετακινήσεις 
δηµοτικών υπαλλήλων εκτός έδρας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και 
αναλυτικά ως εξής: 
 
1.Καλιάς Χρήστος,  συνολικό ποσό 158,06 € ήτοι:  
α) µετακίνηση 11/6/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
β) µετακίνηση 18/6/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
γ) µετακίνηση   26/6/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
δ) µετακίνηση 19/9/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
ε) µετακίνηση  22/10/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
ζ) µετακίνηση    7/11/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
η) µετακίνηση 12/12/2014: ποσό 22,58 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 9,78  €  και 
εισιτήρια 12,80  €.   
 
 

2.Ελευθερίου Βάϊος, συνολικό ποσό 180,80 € ήτοι:  

α)  µετακίνηση  18/12/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
β) µετακίνηση 26/6/2014: ποσό 68,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
γ)  µετακίνηση  17/10/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
 

3. Κοτσάµπαση Κυριακή, συνολικό ποσό 332,46 € ήτοι: 

α) µετακίνηση  26/6/2014:  ποσό 59,73 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 12,80  €.    
β) µετακίνηση 4/9/2014: ποσό 68,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 12,80  €.  
γ)  µετακίνηση  17/10/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
δ) µετακίνηση 15/12/2014:  ποσό 68,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 
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ε) µετακίνηση 5/11/2014: ποσό 68,80 €, ήτοι: ηµερήσια αποζηµίωση 56,00 €  και 
εισιτήρια 12,80  €. 

   
4. Γεωργαντζάς ∆ηµήτριος, συνολικό ποσό 90,00 € ήτοι: 
α)  µετακίνηση  19/6/2014: ποσό 45,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
β) µετακίνηση  12/11/2014: ποσό 45,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
 
5. Λάππας Αλέξανδρος, ποσό 57,80 €, ήτοι: 
 µετακίνηση  20/10/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €.   
  
6. Βασίλογλου Βασίλειος, συνολικό ποσό 168,00 € ήτοι: 
α)  µετακίνηση  12/6/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
β) µετακίνηση  17/10/2014: ποσό 56,00€,   ηµερήσια αποζηµίωση   
γ) µετακίνηση  21/11/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
 
 
7. Σφέϊκου Ιωάννα,  συνολικό ποσό 130,66 € ήτοι: 
α) µετακίνηση  5/11/2014  ποσό 56,00 €, για ηµερήσια αποζηµίωση, και 18,67 €  για το 
1/3 ηµερήσιας αποζηµίωσης  
β) µετακίνηση  15/12/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  
 
8. Γιαννάκος Αθανάσιος,  ποσό 68,80 €, ήτοι: 
 µετακίνηση  11/11/2014: ποσό 56,00 €  ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 12,80  €.    

9. Τσιλίκας Χαράλαµπος, ποσό 56,00 €, ήτοι: 
 µετακίνηση  17/10/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση   
 
10. Βελεσιώτης Βάιος,  ποσό 56,00 €, ήτοι: 
 µετακίνηση  19/6/2014: ποσό 56,00 €,  ηµερήσια αποζηµίωση   
 
11.Βαγενά Ελένη,  ποσό 45,00 €, ήτοι: 
 µετακίνηση  12/11/2014: ποσό 45,00 €, ηµερήσια αποζηµίωση   
 
12.∆ρασλιάκη Πασχαλίνα,   ποσό 9,78 € ήτοι: 
µετακίνηση  19/12/2014:  ποσό 9,78 €,  ηµερήσια αποζηµίωση  

13.Κρανής Σεραφείµ, ποσό 9,78 € ήτοι: 
µετακίνηση  19/12/2014:  ποσό 9,78 €,  ηµερήσια αποζηµίωση   
 
14.Τζέλλος Βασίλειος,  συνολικό ποσό 51,16 € ήτοι: 
α) µετακίνηση  19/12/2014  ποσό   €, ηµερήσια αποζηµίωση  
β) µετακίνηση  15/12/2014: ποσό   €,  ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 31,60 €  
 

  15.Τσιούτρα Αγγελική, συνολικό ποσό 112.90  € ήτοι: 

α)  µετακίνηση  17/11/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €.  
β) µετακίνηση  18/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  
€. 
γ) µετακίνηση  19/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €. 
δ) µετακίνηση  20/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €. 
ε) µετακίνηση  21/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €. 
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16. Παπαβασιλείου Φωτεινή, συνολικό ποσό 122,68 € ήτοι: 
   α)  µετακίνηση  11/12/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση.  
β) µετακίνηση  28/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  
€. 
γ) µετακίνηση  26/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €. 
δ) µετακίνηση  25/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €. 
ε) µετακίνηση  24/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80 
στ) µετακίνηση  27/11/2014: ποσό  9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 12,80  € 

 
 17.Κοντογεώργου Ευαγγελία, συνολικό ποσό 19,56 € ήτοι: 
   α)  µετακίνηση  12/6/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση.  
   β)  µετακίνηση  21/11/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση.  
 
 18. Καρράς Αναστάσιος, ποσό 22,58 €, ήτοι: 
       µετακίνηση  19/12/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €.  
 
19. Τσίβου Ευαγγελία, ποσό 9,78 €, ήτοι: 
       µετακίνηση  11/12/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση   
 
20. Κορκόντζελος Κωνσταντίνος, ποσό 22,58 €, ήτοι: 
       µετακίνηση  12/6/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση  και εισιτήρια 12,80  €.  
 
21.Τσιλίκα Αικατερίνη, ποσό 9,78 €, ήτοι: 
      µετακίνηση  12/6/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση   
 
22. Βασιλείου Αθανάσιος, ποσό 9,78 €, ήτοι: 
       µετακίνηση  19/12/2014: ποσό 9,78 €, ηµερήσια αποζηµίωση   
 
23.Κατσαούνος Ιωάννης, συνολικό ποσό 67,74 € ήτοι: 
   α)  µετακίνηση  12/6/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 12,80  €.  
   β)  µετακίνηση  21/11/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 12,80  €. 
   γ)  µετακίνηση  23/5/2014: ποσό 9,78  €, ηµερήσια αποζηµίωση και εισιτήρια 12,80  €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
555/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ   


