
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 26-7-2022 

 

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

29502/22-7-2022 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 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 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ζώγκος Ανδρέας.  

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

ΑΔΑ: ΩΑΗΤΩΛ7-ΖΩ4



 

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

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 441η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων Ζαχαριά Σπυρίδωνα για 

μετάβαση στις Συρακούσες – Ιταλίας στα πλαίσια αποστολής αντιπροσωπείας από το 

Δήμο Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 29/383/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η εκτός της έδρας του Δήμου 

μετακίνηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων 

κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά στη Συρακούσες Ιταλίας, στα πλαίσια συζήτησης για την αντιμετώπιση 

θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των 

Δήμων Κορινθίων και Συρακουσών, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών, με ημέρα  

αναχώρησης την 1-7-2022 και επιστροφή στις 4-7-2022. 

    Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 26550/11-7-

2022 εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η  

οποία  έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων Ζαχαριά 
 Σπυρίδωνα για μετάβαση στις Συρακούσες – Ιταλίας στα πλαίσια αποστολής 
αντιπροσωπείας από το Δήμο Κορινθίων». 

           Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ:29/383/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε η μετάβαση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Ζαχαριά Σπυρίδωνα στις Συρακούσες Ιταλίας ως μέλος αντιπροσωπείας του Δήμου Κορινθίων στα 
πλαίσια συζήτησης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου 
Συρακουσών το διάστημα      1-4/7/2022. 

            Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο Αθηνών και αεροπορικώς 
για Συρακούσες με επιστροφή στις 4/7/2022, με καταβολή εξόδων διανυκτέρευσης για 3 ημέρες. 

        Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 16, άρθρο 17 & 
άρθρο 19 καθώς και την Κατηγοριοποίηση Χωρών της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 
τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα & β) ημερήσια αποζημίωση:        

  -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 1320 €   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

      Ολόκληρη αποζημίωση : 100 € / ημέρα (Θέση Μετακινούμενου Κατηγορία Ι, Κατηγορία Χώρας Α΄) 

Αναλυτικά: 

4 ημέρες Χ  100 € = 400 €  

                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  400 € 

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού (Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ.Βεν.)  11 € * 2 = 22 € 

Αεροπορικά Εισιτήρια : 403 € 

                     Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  425 € 
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Γ)  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

      Ανώτερη αποζημίωση : 220 € / ημέρα  (Θέση Μετακινούμενου Κατηγορία Ι ) 

3 ημέρες Χ  165 € = 495 €  

                      Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  495 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :400 € + 425 € + 495 € =  1320 €     

  Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διανυκτέρευσης  του 
Αντιδημάρχου Ζαχαριά Σπυρίδωνα ποσού  1320 € θα βαρύνουν την πίστωση του 
προϋ/σμού έτους 2022 που ψηφίστηκε με την Α.Δ.Σ 47/363/20-12-2021 (Α.Δ.Α 
ΨΙΖ1ΩΛ7-ΠΗ9) με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €.   

(Α.Α.Υ 833/2022 με Α.Δ.Α 60Π1ΩΛ7-ΝΚ9 και Κ.Α 00/6421.0001)                                                   

                                                                                              
     Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων για την καταβολή εξόδων: 

α)οδοιπορικά έξοδα και β)ημερήσια αποζημίωση, λόγω μετάβασής του στη Συρακούσες Ιταλίας, στα 

πλαίσια συζήτησης για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα Μνημονίου 

Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κορινθίων και Συρακουσών, ύστερα από 

πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών, με ημέρα  αναχώρησης την 1-7-2022 και επιστροφή στις 4-

7-2022. 

 

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

του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις της  παρ. 1 του  άρθρου 5, του άρθρου 7 και του άρθρου 11 της 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 69738/24-9-2021 και 

με αριθμό 648 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και 

εκτός της χώρας», καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά για την καταβολή εξόδων: 

α)οδοιπορικά έξοδα και β)ημερήσια αποζημίωση, λόγω μετάβασής του στη Συρακούσες Ιταλίας, στα 

πλαίσια συζήτησης για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα Μνημονίου 

Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κορινθίων και Συρακουσών, ύστερα από 

πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών, με ημέρα  αναχώρησης την 1-7-2022 και επιστροφή στις 4-

7-2022, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.320,00€ και αναλύονται ως εξής: 

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
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      Ολόκληρη αποζημίωση : 100 € / ημέρα (Θέση Μετακινούμενου Κατηγορία Ι, Κατηγορία Χώρας Α΄) 

Αναλυτικά: 

4 ημέρες Χ  100 € = 400 €  

                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  400 € 

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού (Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ.Βεν.)  11 € * 2 = 22 € 

Αεροπορικά Εισιτήρια : 403 € 

                     Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  425 € 

 

Γ)  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

      Ανώτερη αποζημίωση : 220 € / ημέρα  (Θέση Μετακινούμενου Κατηγορία Ι ) 

3 ημέρες Χ  165 € = 495 €  

                      Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  495 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :400 € + 425 € + 495 € =  1320 €     

     

  Οι ανωτέρω δαπάνες, που αφορούν στην ημερήσια αποζημίωση και στα οδοιπορικά 

έξοδα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 

Κορινθίων, θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου 

Κορινθίων, που ψηφίστηκε με την Α.Δ.Σ 47/363/20-12-2021 (Α.Δ.Α ΨΙΖ1ΩΛ7-ΠΗ9), με 

ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών» ποσού 7.000,00€ (Α.Α.Υ 833/2022 με Α.Δ.Α 60Π1ΩΛ7-ΝΚ9 και Κ.Α 

00/6421.0001). 

                                              

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/441/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΑΗΤΩΛ7-ΖΩ4
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