
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2021 

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

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

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-10-

2021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 29190/7-10-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας 

διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

       Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης 

Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

          

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

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 540η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

μετακίνησης Δημάρχου Κορινθίων για συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ» 

θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 6-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της ΚΕΔΕ προς τον Δήμαρχο Κορινθίων με θέμα «Πρόσκληση για το Ετήσιο Τακτικό 

Συνέδριο ΚΕΔΕ/ Θεσσαλονίκη», την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3114/28-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου 

της ΚΕΔΕ προς Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ 

περί πρόσκλησής τους στις δια ζώσης εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που 

θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021, στο Συνεδριακό 

Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», την με α/α 660/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 29087/6-10-2021 

αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

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) και τις διατάξεις της αριθμ. 648/2021 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε 
τις εκτός της έδρας του Δήμου μετακινήσεις του Δημάρχου Κορινθίων για εκτέλεση υπηρεσίας ως 
εξής: 
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Την 14-10-2021 ο Δήμαρχος Κορινθίων θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει 
στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, κατόπιν επισυναπτόμενης γραπτής πρόσκλησης. 
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα γίνει με ιδιωτικό όχημα ελλείψει διαθεσιμότητας υπηρεσιακού 
οχήματος την 14-10-2021. 

 
  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της μετακίνησης του Δημάρχου  

Κορινθίων, ως επιβεβλημένης για εκτέλεση υπηρεσίας για την διασφάλιση των συμφερόντων του 

Δήμου και την διευθέτηση των ζητημάτων του, και συγκεκριμένα για τη συμμετοχή του στις 

εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, της οποίας είναι μέλος, κατά τη διάρκεια του Ετήσιου 

Τακτικού Συνεδρίου της από 14 έως 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.  

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3114/28-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, το υπ' 

αριθ. πρωτ. 29087/6-10-2021 αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου Κορινθίων, την με α/α 

660/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων, τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 140 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις 

διατάξεις της περίπτ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 12 του άρθρ. 75 του  Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του Ν. 3861/2010, όπως ισχύει, τις 

διατάξεις της περιπτ. 18 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, όπως ισχύει, τις διατάξεις των περιπτ. 1, 2, 3 και 

4 του άρθρ. 2 της υποπαραγράφου Δ9 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, το εδάφ. 5 παρ. 2 περίπτ. θ) 

του Ν. 3469/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του εδάφ. Δ της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 4623/2019, 

όπως ισχύει, την αριθ. 648/2021 (υπ΄ αριθ. πρωτ. 69738/24-9-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της 

χώρας», καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται 

ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλειου Νανόπουλου από την 

Πέμπτη, 14-10-2021 έως και το Σάββατο, 16-10-2021 στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του 

στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, της οποίας είναι μέλος, κατά τη διάρκεια του 

Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 

Οκτωβρίου 2021, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ως επιβεβλημένης για εκτέλεση 

υπηρεσίας για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την διευθέτηση των ζητημάτων 

του, ως εξής:   

α) Μετακινούμενος: κ. Βασίλειος Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων 

β) Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής: από την Πέμπτη, 14-10-2021 έως και το Σάββατο, 

16-10-2021 

γ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών: από την Πέμπτη, 14-10-2021 έως και το Σάββατο, 

16-10-2021 
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δ) Αριθμός ημερών και διανυκτερεύσεων: ημέρες 3, διανυκτερεύσεις 2 

ε) Αιτιολογία μετακίνησης: συμμετοχή του Δημάρχου Κορινθίων στις εργασίες της Γενικής 

Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, της οποίας είναι μέλος, κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 

της, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021, στο 

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (υπ΄ αριθ. πρωτ. 3114/28-9-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου της ΚΕΔΕ) 

στ) Τόπος και μέσο μετακίνησης: Θεσσαλονίκη, μετάβαση με ιδιωτικό όχημα ελλείψει 

διαθεσιμότητας υπηρεσιακού οχήματος  

ζ) Ποσό δαπάνης και αντίστοιχη Α.Α.Υ.: 550,00€, Α.Α.Υ. με α/α 660/2021 (ΑΔΑ: 94ΞΔΩΛ7-ΧΔΙ) 

η) Είδος μετακίνησης: στο εσωτερικό, εκτός έδρας του Δήμου Κορινθίων 

θ) Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2021: 60  

ι) Πραγματοποιηθείσες ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2021 μέχρι και την προηγούμενη 

ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης: 0 

κ) Υπολειπόμενες ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2021, συμπεριλαμβανομένης της εν 

λόγω μετακίνησης: 57 

  Οι δαπάνες μετακίνησης του Δημάρχου Κορινθίων και η ημερήσια αποζημίωσή του θα βαρύνουν 

την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021 με Κ.Α.00.6421.0001 και 

τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», με το ποσό των 550,00€ 

(Α.Α.Υ. 660/2021 με ΑΔΑ: 94ΞΔΩΛ7-ΧΔΙ). 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/540/2021. 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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