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Αριθµός Πρακτικού 46
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 30-12-2019
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 46870/24-12-2019 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5),
Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ.,2) Μπίτζιος ∆ηµ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέµατος Ηµερησίας
∆ιάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 587η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
µετακίνησης Αντιδηµάρχου Κορινθίων» λέει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (εδάφιο δ), η
Οικονοµική Επιτροπή : «δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών
µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας
του ∆ήµου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί
εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς
καθυστέρηση, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.».
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Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής το υπ'αριθµ.πρωτ.42267/2012-2019 αίτηµα του Γραφείου Αντιδηµάρχου το οποίο καθ' όλο το περιεχόµενό του έχει ως εξής:
Αίτηµα για έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου
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), παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εκτός
της έδρας του ∆ήµου µετακίνηση του Αντιδηµάρχου Κορινθίων, κου Τιµ.Πιέτρη για εκτέλεση
υπηρεσίας ως εξής:
Την Τετάρτη 18-12-2019 ο Αντιδήµαρχος Κορινθίων κος Τιµολέων Πιέτρης µετέβη στην Τρίπολη,
προκειµένου να παρευρεθεί, κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
κου Παναγιώτη Νίκα, σε συνάντηση εργασίας σχετικά µε την δράση των Κέντρων Κοινότητας. Η
µετακίνηση του Αντιδηµάρχου έγινε µε ιδιωτικό όχηµα ελλείψει διαθεσιµότητας υπηρεσιακού
οχήµατος την 18-12-2019.
Η ως άνω µετακίνηση έγινε χωρίς προηγούµενη έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή, λόγω
του κατεπείγοντος, εξαιτίας της σύντοµης ειδοποίησης, που στερούσε τα χρονικά περιθώρια για
συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής και ήταν επιβεβληµένη για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του ∆ήµου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητηµάτων του.
Συνηµµένα :
1.Πρόσκληση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2.Πρόγραµµα συνάντησης εργασίας
Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω µετακίνησης του Αντιδηµάρχου
Κορινθίων κ.Πιέτρη Τιµολέοντος λόγω κατεπείγοντος, ως επιβεβληµένης για εκτέλεση υπηρεσίας
για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου και την διευθέτηση των ζητηµάτων του.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ'αριθµ.πρωτ.42267/20-12-2019 αίτηµα του Αντιδηµάρχου Κορινθίων,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/2019 (εδάφιο δ), των άρθρων 3, 4,16 του Ν.4336/2015 όπως ισχύει καθώς και κάθε
άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( Οι κ.κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δίνουν λευκή ψήφο)
Εγκρίνει την πραγµατοποιηθείσα εκτός έδρας µετακίνηση του Αντιδηµάρχου Κορινθίων
κ.Πιέτρη Τιµολέοντος την Τετάρτη 18-12-2019 στην Τρίπολη, λόγω κατεπείγοντος, ως
επιβεβληµένης για εκτέλεση υπηρεσίας για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου και την
διευθέτηση των ζητηµάτων του, ως εξής:

Μετακινούµενος:

κ.Πιέτρης Τιµολέων, Αντιδήµαρχος

Τόπος µετακίνησης:

Τρίπολη
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Λόγος µετακίνησης:

συνάντηση εργασίας µε θέµα “Η δράση των Κέντρων Κοινότητας και

της Επιτελικής ∆οµής της Περιφέρειας Πελοποννήσου: όραµα προβλήµατα και σχέδιο δράσης”
κατόπιν γραπτής προσκλήσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Είδος µετακίνησης:

στο Εσωτερικό, εκτός έδρας του ∆ήµου Κορινθίων

Μέσο µετακίνησης:

ιδιωτικό όχηµα

Ηµέρα αναχώρησης:

18-12-2019

Ηµέρα επιστροφής :

18-12-2019 (αυθηµερόν).

Αριθµός ηµερών µετακίνησης:

1

∆ικαιούµενες ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2019 :

60

Πραγµατοποιηθείσες ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2019,
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της υπογραφής της εντολής µετακίνησης: 0
Υπολειπόµενες ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2019,
συµπεριλαµβανοµένης της εν λόγω µετακίνησης :

59.

Οι δαπάνες µετακίνησης του Αντιδηµάρχου και η ηµερήσια αποζηµίωσή του θα βαρύνουν την
εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού µε Κ.Α.00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών», µε σχετική την υπ'αριθµ.1494/17-12-2019
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/587/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 10-01-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

