ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός Απόφασης 438/2016
Θέµα 31ο Η.∆.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου»
Στην Κόρινθο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα της
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε το
Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθµ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε
έναν των Συµβούλων χωριστά καθώς και στο ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευµατικό, ο οποίος ήταν παρών.
∆ιαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΑΠΟΝΤΑ

Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήµαρχος, (προσήλθε
στο τέλος του 2ου ΕΗ∆Θ)
Καµπούρης Χαράλαµπος – Αντιδήµαρχος,
2. Παππάς Αντώνιος
Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήµαρχος
3. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο µέσον του 2ου
Ζήµος Κωνσταντίνος – Αντιδήµαρχος
ΕΗ∆Θ)
∆ράκος Παναγιώτης - Αντιδήµαρχος
4.
Κορδώσης
Χρήστος
Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήµαρχος
5. Καραµαλίκη Μαρία (Έρρικα)
Φαρµάκης Γεώργιος
6. Σούκουλης Ανδρέας
Σταυρέλης Νικόλαος
7.
Πιέτρης Τιµολέων
Ντιγκιρλάκης Χαράλαµπος,
Οικονόµου Γεώργιος
Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
Παρτσινέβελος Κων/νος
Μουρούτσος Γεώργιος - Αντιδήµαρχος
Βλάσσης ∆ηµήτριος
Μπάκουλης ∆ηµήτριος,
Λαµπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Η∆Θ)
Κοντογιώργος Αναστάσιος
Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήµαρχος, (αποχώρησε στο τέλος
του 2ου Η∆Θ)

19.
20.
21.
22.

Νανόπουλος Βασίλειος
Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
Γκουργιώτης Αλέξανδρος
∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του
5ου Η∆Θ)

23. Κουτσογκίλας Θεµιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου
Η∆Θ)

24. Καρασάββας Ιωάννης
25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26. ∆ηµητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραµµατέας,
(αποχώρησε στο τέλος του 5ου Η∆Θ)
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων, που κλήθηκαν µε την
ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
Βορτελίνος Σπυρίδων – ∆.Κ. Κορίνθου
Βλάσσης Αλέξανδρος - ∆.Κ. Εξαµιλίων
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – ∆.Κ. Άσσου
Γκούµας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
Καλλιµάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
Κουλούκης Χαράλαµπος – ∆.Κ. Λεχαίου
Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
Μπίτζιος ∆ηµήτριος – Τ.Κ. Χιλιοµοδίου
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
Κούτρας Παναγιώτης – ∆.Κ. Σοφικού
Κυριαζής Αναστάσιος - ∆.Κ. Γαλατακίου
Μαρινός Αναστάσιος – ∆.Κ. Αθικίων
Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολοµού
Παπαϊωάννου Κων/νος – ∆.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
εισηγούµενος το 31ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας
αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου», έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα κάτωθι:
Α. τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες: “Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, οι
πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται εκτός της έδρας του ∆ήµου
ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή ο πρόεδρος
Κοινότητας, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συµβούλιο αποφασίζει
χωρίς καθυστέρηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι”.
Β. το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος πραγµατοποίησε τέσσερις (4) µετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστηµα από 01-112016 έως 11-11-2016, ως εξής:
1. στις 01-11-2016, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
2. στις 07-11-2016 στην Αθήνα στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ για υπογραφή σύµβασης
3. στις 09-11-2016 στην Τρίπολη, για να συµµετάσχει στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆
Πελοποννήσου και
4. στις 11-11-2016 στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο για συµµετοχή στο Κινέζικο FORUM .
Οι µετακινήσεις του ∆ηµάρχου στην Τρίπολη και στην Αθήνα κρίνονται επιβεβληµένες για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του ∆ήµου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητηµάτων του.
Γ. το γεγονός ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά µε ένα και µοναδικό θέµα επιβαρύνει
οικονοµικά τον ∆ήµο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισµό των δαπανών, δεδοµένου βέβαια ότι ο Νόµος
επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των µετακινήσεων του ∆ηµάρχου ως επιβεβληµένες.
∆. το γεγονός ότι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν προσκοµίστηκε εισήγηση εγκαίρως για τις ανωτέρω µετακινήσεις
του κ. ∆ηµάρχου, ώστε να συµπεριληφθούν στα θέµατα της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
29/11/2016
Ε. τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, οι οποίες καθ' όλο το περιεχόµενό τους
έχουν ως εξής:
α) << Θα πρέπει να εγκρίνετε σύµφωνα µε τα άρθρα 7,8 & 11 της υποπαραγράφου ∆.9 του Κεφαλαίου Α’ του
N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιοµετρικής αποζηµίωσης και ηµερήσιας
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αποζηµίωσης για τις µετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους του ∆ηµάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

1/11/2016

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ

∆ΙΟ∆ΙΑ ΝΑΥΛΑ
13,40 €

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
25,50 €

ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
10 €

7/11/2016

ΑΘΗΝΑ

7,80 €

25,50 €

10 €

43,30 €

9/11/2016

ΤΡΙΠΟΛΗ

24,60 €

10 €

44,30 €

25,50 €

10 €

43,30 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11/11/2016

9,70 €

ΑΘΗΝΑ

7,80 €

ΣΥΝΟΛΟ:

38,70 €

101,10 €

40 €

ΣΥΝΟΛΟ
48,90 €

179,80 €

Η ηµερήσια αποζηµίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του ∆ηµάρχου Αλέξανδρου Πνευµατικού ποσού 179,80 € θα
βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σµού µε ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
µετακινούµενων αιρετών» ποσού 10.000,00 €.
β) << Σύµφωνα µε την µε αρ. 188/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η µετάβαση του
∆ηµάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευµατικού στο Μόναχο Γερµανίας από 1/6/2016 έως 3/6/2016 προκειµένου να
παραβρεθεί στην διεθνή έκθεση IFAT για την παρουσίαση σύγχρονων λύσεων, τεχνικών και µηχανηµάτων για την
διαχείριση των απορριµµάτων και του τοµέα της ανακύκλωσης που πραγµατοποιήθηκε από 30/5/2016 έως
3/6/2016.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υποπαραγράφου ∆.9 του Κεφαλαίου Α’ του
N.4336/2015 κατηγορία δικαιούχου Ι περ.β, τα άρθρα 16,17,19 της υποπαραγράφου ∆.9 του Κεφαλαίου Γ’ του
N.4336/2015 και το Παράρτηµα Ι Κατηγοριοποίηση Χωρών Κατηγορία χώρας Α΄, για ηµερήσια αποζηµίωση,
δαπάνη διανυκτέρευσης και οδοιπορικά έξοδα, τα ακόλουθα :
: συνολικού ποσού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

300 €

Ολόκληρη αποζηµίωση : 100,00 € / ηµέρα
Αναλυτικά
3 ηµέρες {1/6,2/6 & 3/6/2016 (Συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της έκθεσης)} Χ 100,00 €/ηµέρα = 300,00 €
∆ΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ : 118 € (για 2 διανυκτερεύσεις)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Συνολικού ποσού 304,29 €

Αναλυτικά
Αεροπορικά εισιτήρια : 246,34 €
∆ιόδια : 13,4 €
Χιλιοµετρική Αποζηµίωση (∆ιαδροµή Κόρινθος – Αεροδρόµιο µε επιστροφή) : 33,75 €
Εισιτήριο Σιδηρόδροµου : 10,8 €
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 300 € + 118 € +304,29 € = 722,29 €
Η ηµερήσια αποζηµίωση και τα οδοιπορικά έξοδα συνολικού ύψους 722,29 € θα βαρύνει την πίστωση του
προϋπολογισµού µε ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο « Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών .
Ζητάµε την έγκριση των δαπανών µετάβασης & την καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης στον ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο
Πνευµατικό >>Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006 και
των άρθρων 7, 8 και 11 της υποπαραγράφου ∆.9 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4336/2015, µετά από ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των µελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κρίνει επιβεβληµένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συµφέρον του ∆ήµου και εγκρίνει τις πραγµατοποιηθείσες
εκτός έδρας µετακινήσεις του ∆ηµάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευµατικού κατά το χρονικό διάστηµα από 01-11-2016 έως
11-11-2016, ως εξής:
1.
στις 01-11-2016, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
2.
στις 07-11-2016 στην Αθήνα στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ για υπογραφή σύµβασης
3.
στις 09-11-2016 στην Τρίπολη, για να συµµετάσχει στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆
Πελοποννήσου και
4.
στις 11-11-2016 στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο για συµµετοχή στο Κινέζικο FORUM .
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου κ. Αλέξανδρου
Πνευµατικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 179,80 € και αναλύονται ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1/11/2016
7/11/2016
9/11/2016
11/11/2016

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ:

∆ΙΟ∆ΙΑ ΝΑΥΛΑ
13,40 €
7,80 €
9,70 €
7,80 €
38,70 €

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
25,50 €
25,50 €
24,60 €
25,50 €
101,10 €

ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
10 €
10 €
10 €
10 €
40 €

ΣΥΝΟΛΟ
48,90 €
43,30 €
44,30 €
43,30 €
179,80 €

Η ηµερήσια αποζηµίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του ∆ηµάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευµατικού ποσού 179,80€ θα
βαρύνουν την πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2016 µε ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» ποσού 10.000,00 €.
Γ. Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, συνολικού ποσού 722,29 € του ∆ηµάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ.
Πνευµατικού για τη µετάβασή του στο Μόναχο Γερµανίας προκειµένου να παραβρεθεί στην ∆ιεθνή Έκθεση IFAT
σχετικά µε την διαχείριση των απορριµµάτων και του τοµέα της ανακύκλωσης, από 30-5-2016 έως και 06-6-2016.
∆. Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 902,09€ θα βαρύνει την εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού έτους 2016 µε ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών» ποσού 10.000 €.
Ε. Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 902,09 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόµος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 23 / 438 / 2016.
Ακριβές Απόσπασµα
Κόρινθος, 30 - 11 - 2016
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Χρήστος Γ. Χασικίδης
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