
 

 

 

 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  17-09-2019 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 31720/13-9-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ 

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και 

vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ.. 

 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

         ΑΠΟΦΑΣΗ 378η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

μετακινήσεων Δημάρχου Κορινθίων» θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής: 

Α.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (εδάφιο δ), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή : «δ) 

Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο 

αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής 
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επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση 

ήταν επιβεβλημένη ή όχι.» 

Β. το γεγονός ότι ο  Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλειος Νανόπουλος  μετακινήθηκε την 06-09-2019 

στην Θεσσαλονίκη, με επιστροφή την 08-09-2019, προκειμένου να παρευρεθεί στην Τελετή 

Εγκαινίων της 84η ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στις 07-09-2019,  κατόπιν γραπτής πρόσκλησης 

και η μετακίνηση του κ.Δημάρχου ήταν επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του 

Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του. 

Γ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  κάθε 

φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια 

για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων 

έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένη. 

Δ. το γεγονός ότι στην Οικονομική Επιτροπή δεν προσκομίστηκε Αίτημα εγκαίρως για την έγκριση 

της ανωτέρω μετακινήσεως  του κ.Δημάρχου, λόγω  πρόσφατης  ανάληψης των καθηκόντων του 

Δημάρχου  που  στερούσε τα χρονικά περιθώρια για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Ε.   το από 13-09-2019  σχετικό Αίτημα του Δημάρχου Κορινθίων, το οποίο καθ' όλο το περιεχόμενό 
του έχει ως εξής: 
 

Αίτημα για έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (εδάφιο δ), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις εκτός 
της έδρας του Δήμου μετακινήσεις του Δημάρχου Κορινθίων για εκτέλεση υπηρεσίας ως εξής: 
Την 06-09-2019 ο Δήμαρχος Κορινθίων μετέβη στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρευρεθεί 
στην 84η ΔΕΘ κατόπιν γραπτής πρόσκλησης.  
Η μετακίνηση του Δημάρχου έγινε με ιδιωτικό όχημα ελλείψει διαθεσιμότητας υπηρεσιακού 
οχήματος από 06/09/2019 με επιστροφή την 08/09/2019. 
Η ως άνω μετακίνηση έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω 
κατεπείγοντος, καθώς ήταν πρόσφατή η ανάληψη των καθηκόντων του Δημάρχου και έτσι 
στερούσε τα χρονικά περιθώρια για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

    Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω μετακίνησης του Δημάρχου 

Κορινθίων ως επιβεβλημένης λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου.   

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, το γεγονός της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του  Δημάρχου  που  

στερούσε τα χρονικά περιθώρια για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

ανωτέρω  μετακινήσεώς του, το από 13-09-2019 σχετικό Αίτημα του Δημάρχου Κορινθίων, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 (εδάφιο δ), όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

 

       Κρίνει επιβεβλημένη λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει την 

πραγματοποιηθείσα εκτός έδρας μετακίνηση του Δημάρχου Κορινθίων στην Θεσσαλονίκη,  από  

την 06-09-2019,  με επιστροφή την 08-09-2019, προκειμένου να παρευρεθεί στην Τελετή 

Εγκαινίων της 84η ΔΕΘ που πραγματοποιήθηκε στις 07-09-2019, κατόπιν γραπτής πρόσκλησης. 

      

     Οι δαπάνες μετακίνησης του ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή του θα βαρύνουν την 

εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 2.940,00 €.  

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/378//2019.- 

 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος    30-09-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΗΒΩΛ7-ΔΙΘ


		2019-10-01T08:54:46+0300
	Athens




