
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 17/2022 
Θέμα 9ο Η.Δ. «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 
αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «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 07  
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
4044/10-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο 
οποίος  συμμετείχε.  

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει αποσυνδεθεί 

από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη 

της συνεδρίασης 

21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου 

ΕΗΔΘ 

2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΩΥΕΩΛ7-ΕΝΓ



 
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και για το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου μας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006):  
1.Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου  επιτρέπεται να 
καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο 
οικονομικός απολογισμός του  προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των 
εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα 
ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή 
Προέδρου της Κοινότητας.  
2.Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από τον δήμαρχο, τον 
αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται 
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3)  συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου.[Δ2] Το ύψος  της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των 
μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  
αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου.  
 
Με την αριθμ. 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20-8-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών 
καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων και αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των νομικών 
προσώπων των ΟΤΑ, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:  
 

Συνολικά έσοδα ιδρύματος /νπδδ, 
βάσει οικονομικού απολογισμού 

Προηγούμενου έτους (ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης Προέδρου 
και Αντιπροέδρου  διοικητικού συμβουλίου 

Ιδρύματος / νπδδ (ευρώ) 

              Από                                 έως                                        Προέδρου                             Αντιπροέδρου 

    300.001   1.000.000  Από 300  έως 500   Από 120 έως  200 

 1.000.001   3.000.000  Από 400  έως 600   Από 160 έως  240 

 3.000.001    5.000.000  Από 500 έως 700   Από 200 έως  280 

 5.000.001  και άνω  Από 800 έως 1200   Από 320  έως 480 

 
Βάσει του ανωτέρω πίνακα το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τα μηνιαία έξοδα παράστασης των 
Προέδρων και Αντιπροέδρων των νομικών του προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά τους στοιχεία του 
προηγούμενου έτους. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2021 των 
τριών νομικών προσώπων του Δήμου μας , που παρουσιάζουν συνολικά έσοδα, ως κάτωθι:  

• «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συνολικά έσοδα 

2.336.636,25 € 

• «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συνολικά έσοδα  5.393.331,50 € και 

• «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συνολικά έσοδα 717.172,88€  

Στη συνέχεια ο Προέδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε το ύψος των μηνιαίων εξόδων 
παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κορινθίων να καθοριστεί στα 
ανώτατα όρια που προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 42188/08.07.2018 ΚΥΑ και συγκεκριμένα : 

• Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στο ποσό των 600,00 € και τον Αντιπρόεδρο στο ποσό των 240,00 €,  

• Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στο ποσό των 
1.200,00 € και τον Αντιπρόεδρο στο ποσό των 480,00 € και  

• Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στο ποσό των 500,00 € και τον 
Αντιπρόεδρο το ποσό των 200,00 €. 

Επιπλέον ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να μην καθοριστεί αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις των 
Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του Δήμου. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΥΕΩΛ7-ΕΝΓ



Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, ο οποίος πρότεινε τα μηνιαία έξοδα παράστασης των Προέδρων 
και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κορινθίων να καθοριστούν σύμφωνα με την προηγούμενη 
απόφαση μας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του,  τις διατάξεις του άρθρου 242 § 1 του 
Ν.3463/2006, την με αριθμ. 42188/2018 (ΦΕΚ 470/20-8-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31.1.2022 του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ 290 Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και 
δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντων των κ.κ.  1. Πνευματικού Αλέξανδρου, 2. Μπουρσέ Ηλία και 3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου 
Κωνσταντίνα).       

 
Καθορίζει τα μηνιαία έξοδα παράστασης των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των  
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας , ως κάτωθι:  
Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
καθορίζει μηνιαία έξοδα το ποσό των 600,00 € και τον Αντιπρόεδρο το ποσό των 240,00 €. 
Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» καθορίζει μηνιαία έξοδα το 
ποσό των 1.200,00 € και τον Αντιπρόεδρο το ποσό των 480,00 €. 
Για τον Πρόεδρο του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» καθορίζει μηνιαία έξοδα το ποσό των 
500,00 € και τον Αντιπρόεδρο το ποσό των 200,00 €. 
Για την συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Κορινθίων δεν καθορίζει αποζημίωση. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 17 / 2022 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 22- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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