
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 22-02-2022

………..ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό των παρόντων μελών……….
    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 
607/12.02.2022 τεύχος Β') Κ.Υ.Α.: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00,  την υπ’αριθμ. 
77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 
ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’αριθμ. 
πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 
Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 
υπ'αριθμ.πρωτ.4976/18-02-2022 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.
        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι  (6) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο), 4) Πούρος Γεώργιος, 5) 
Αλέξανδρος Πνευματικός,   6) Σταυρέλης Νικόλαος.  

 Α π ό ν τ ε ς 
     1)Σπυρίδων Πλατής (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας 
Διάταξης),                 2)Ζώγκος Ανδρέας (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 4ου Θέματος 
Ημερήσιας Διάταξης),                              3) Κορδώσης Χρήστος.  

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 100η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων» αναφέρει ότι σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
68, N.4795/21 «3. Ως αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που 
ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους 
πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, 
επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων που ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ 
και β’ βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου αντίστοιχα, 
ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης που ορίζουν με απόφασή τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η 
κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι. Τυχόν κινήσεις Δημάρχων και 
Περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση των έως 
σήμερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον 
πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων 
υπηρεσιακών αναγκών, που δικαιολογούν τη μη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και 
εφόσον η συνδρομή των γεγονότων αφορούσε αποδεδειγμένες αυτοδιοικητικές 
υπηρεσιακές ανάγκες». 
       Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ 
αριθμ.4866/18-02-2022   εισήγηση του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 
ΘΕΜΑ

:

" Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων Δήμου."

ΣΧΕΤ.
:
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Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την κίνηση του κάτωθι οχήματος του Δήμου 
Κορινθίων.

Αριθμός κυκλοφορίας:           ΚΗΥ 2208
Είδος οχήματος: Επιβατικό
Ημέρα & ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη, 23/02/2022
Ημέρα & ημερομηνία επιστροφής: Τετάρτη, 23/02/2022
Προορισμός:                    ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

(ΣΧΙΝΟΣ)
Σκοπός μετακίνησης: Έλεγχος καταγγελιών
Επιβαίνοντα πρόσωπα: Κούβελα Σταυρούλα  (ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών), 
Φίλη Βασιλική (ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών)

Ονοματεπώνυμο οδηγού του 
Δήμου:
(Βάσει της 34142/09-11-2020 
απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων 
περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου)

Αρχοντάκος Κωνσταντίνος (ΥΕ1 
Κλητήρων - Θυρωρών)

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Δημήτριος Μπίτζιος

      Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση κίνησης του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων, με οδηγό τον 
κ.Αρχοντάκο Κωνσταντίνο (ΥΕ1 Κλητήρων – Θυρωρών, βάσει της αριθμ. 
34142/09.11.2020 απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων περί έγκρισης κατ’εξαίρεση 
οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου) την Τετάρτη 23-02-2022 στον Δήμο Λουτρακίου-
Περαχώρας (Σχίνος) για έλεγχο καταγγελιών όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. πρωτ.4866/18-02-2022 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 68, N.4795/2021, καθώς και 
κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        Εγκρίνει την κίνηση, εκτός των ορίων του Δήμου του υπ’αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 2208 επιβατικού οχήματος του Δήμου Κορινθίων με οδηγό τον κ.Αρχοντάκο 
Κωνσταντίνο (ΥΕ1 Κλητήρων – Θυρωρών, βάσει της αριθμ. 34142/09.11.2020 
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απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων περί έγκρισης κατ’εξαίρεση οδήγησης 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου), στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας (Σχίνος) την Τετάρτη 
23-02-2022 για έλεγχο καταγγελιών, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 
             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/100/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 22-02-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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