
 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  25-09-2019 

 

       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 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 32778/20-9-2019 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 οκτώ (8) 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)Πούρος Γεώργ., 

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

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 398η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

μετακινήσεων Δημάρχου Κορινθίων» θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής το από 24-09-

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: 
 
 
1)Την 26-09-2019 ο Δήμαρχος Κορινθίων θα μεταβεί στα Τρίκαλα για το 1ο Plug & Play Συνέδριο 
για τη Δημιουργία μιας Βιώσιμης & έξυπνης πόλης «Restart mAI City». 
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα γίνει  με ιδιωτικό όχημα και  επιστροφή του στις 28/09/2019. 
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2)Την 07-10-2019  ο Δήμαρχος Κορινθίων θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει 
στην κοινοπραξία «Πολιτική συνοχής για μια πιο κοινωνική Ευρώπη: Περιφέρειες και πόλεις για 
όλους», κατόπιν γραπτής πρόσκλησης. 
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα γίνει  με ιδιωτικό όχημα  μέχρι το αεροδρόμιο και με αεροπλάνο για 
τις Βρυξέλλες με  επιστροφή την  09-10-2019. 
 

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση των ανωτέρω μετακινήσεων του Δημάρχου 

Κορινθίων  για εκτέλεση υπηρεσίας  προς το συμφέρον του Δήμου.   

 

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

του Προέδρου, το από 24-09-2019 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,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

 

      Εγκρίνει τις εκτός της έδρας του Δήμου μετακινήσεις του κ.Βασιλείου Νανόπουλου-Δημάρχου 

Κορινθίων για εκτέλεση υπηρεσίας προς το συμφέρον του Δήμου, ως εξής: 

1)Μετάβαση στα Τρίκαλα για συμμετοχή στο 1ο Plug & Play Συνέδριο για τη Δημιουργία μιας 

Βιώσιμης & έξυπνης πόλης «Restart mAI City».   

Η μετακίνηση του Δημάρχου θα γίνει  με ιδιωτικό όχημα,   με ημέρα αναχώρησης την 26-09-2019 

και ημέρα επιστροφής την 28-09-2019. 

2)Μετάβαση στις Βρυξέλλες για συμμετοχή στην κοινοπραξία «Πολιτική συνοχής για μια πιο 

κοινωνική Ευρώπη: Περιφέρειες και πόλεις για όλους», κατόπιν γραπτής πρόσκλησης. 

Η μετακίνηση του Δημάρχου θα γίνει  με ιδιωτικό όχημα  μέχρι το αεροδρόμιο και με αεροπλάνο 

για τις Βρυξέλλες,   με ημέρα αναχώρησης την 07-10-2019 και ημέρα επιστροφής την 09-10-2019. 

 

     Οι δαπάνες μετακίνησης του Δημάρχου 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 7.000,00 €.  

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/398/2019.- 

                 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος     02-10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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