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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 19
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 31
ης

 Μαΐου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 412/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 50ο 

 Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης και συμμετοχής αιρετών στο Επιστημονικό Συνέδριο «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική 

Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 Ιουλίου, 

2021. (α/α εισήγησης 1004/27-05-2021 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα  31
η
 Μαΐου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/25118/27-05-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 

του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με 

αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09.Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

την παρουσία του στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή 

από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς Συνεδρίαση της 19

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των  θεμάτων για τους 

λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου πενήντα (50) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α 1004/27-05-2021 στην 

εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης και συμμετοχής αιρετών στο Επιστημονικό Συνέδριο «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική 

& Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 Ιουλίου, 2021. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 140 παρ.1 του Ν.3463/2006 όπου ‘’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.’’  

2. Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 όπου: Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται 

σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση 

της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για 

την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισµού.  Από 31.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4625/19) η αρμοδιότητα εξειδίκευσης 

πιστώσεων, όπου απαιτείται, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  (περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) 

3. Τις διατάξεις του αρ 3 του ν 4623/2019  

4. Την υποπαράγραφο ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) - ∆απάνες µετακινούµενων 

εντός και εκτός επικράτειας 

5. Τις διατάξεις του τις παρ. ια) άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η 

Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
ΑΔΑ: ΩΙ8ΝΩ1Ρ-ΡΣ0
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6. i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου 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 στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι» 

7. Την πρόσκληση με α.π. 21749/12.5.2021 της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τ.Α. 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και της εταιρείας Forum training consulting 

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (94 Α') «Δαπάνες 

μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας» 

9. Τις διατάξεις της Απόφασης Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β') 

10. Την Απόφαση 1488 /125.05.2021 Δημάρχου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου για τη 

συμμετοχή του στο εν λόγω  Επιστημονικό Συνέδριο (ΑΔΑ: 6Η3ΝΩΙΡ-ΓΗ6) 

11. Την με Αριθμ. 23123/13.5.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 

2126/21.05.2021) «Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021». 

12. Τις διατάξεις του  ν. 4172/2013 παρ 1 περίπτωση α και β άρθρου 14, όπως η περίπτ. β' τροποποιήθηκε 

από την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4305/14  και το άρθρο 6 του Ν. 4710/20, σύμφωνα με 

τις οποίες δεν παρακρατείται φόρος επί των εξόδων μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 

Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Τηλέμαχου Καμπούρη και του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη 

Καμπούρη για τις ανάγκες συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Επιστημονικό Συνέδριο ««Αναπτυξιακή 

Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 

Ιουλίου, 2021. 

2.  Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 

µετακινούµενων αιρετών» πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 για το ποσό των 1.858 

€ ως εξής: 

Α) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ημέρες μετακίνησης: πέντε (5) – 1/7 έως και 5/7 

Τρόπος μετακίνησης: δύο μέσων 

-Από Ρόδο προς Αθήνα (Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος): Αεροπορικώς 

-Από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς πόλη της Κορίνθου: Προαστιακός Σιδηρόδρομος ως 

οικονομικότερο μέσο. 

Αντιστρόφως για την επιστροφή. 

Εγκεκριμένο Όριο ημερών μετακινήσεων: 60 (εξήντα) 

Υπόλοιπο ημερών μετακινήσεων μετά τη χρήση της εν λόγω μετακίνησης: 55 (πενήντα πέντε) 

 

Ημέρες διανυκτέρευσης: Τέσσερις (4) (1
η
, 2

α
, 3

η
 και 4

η
 Ιουλίου) 

Εκτιμώμενο κόστος διανυκτέρευσης:  4 διανυκτερεύσεις Χ 80 ευρώ = 320 € 

 

Εκτιμώμενο κόστος δαπάνης μετακίνησης:  

Κόστος εισιτηρίων Προαστιακού = 24 € (12€ +12 €) 

Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων (κατά προσέγγιση) = 200 € 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-48-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b1/
ΑΔΑ: ΩΙ8ΝΩ1Ρ-ΡΣ0
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Κόστος Ημερήσιας Αποζημίωσης:  

Από την αναχώρηση έως και την τελευταία ημέρα εργασιών ήτοι 1
η
 έως και 4

η
 Ιουλίου δηλαδή Τέσσερις (4) 

ημέρες: 4 Χ 40 € = 160 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜ. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ = 704 €  

 

Β) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Καμπούρης 

Ημέρες μετακίνησης: πέντε (5) – 1/7 έως και 5/7 

Τρόπος μετακίνησης: ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ 

Από Ρόδο προς Αθήνα (Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος): Αεροπορικώς 

Από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς πόλη της Κορίνθου: Προαστιακός Σιδηρόδρομος ως 

οικονομικότερο μέσο. 

Αντιστρόφως για την επιστροφή. 

Εγκεκριμένο Όριο ημερών μετακινήσεων: 60 (εξήντα) 

Υπόλοιπο ημερών μετακινήσεων μετά τη χρήση της εν λόγω μετακίνησης: 55 (πενήντα πέντε) 

Ημέρες διανυκτέρευσης: Τέσσερις (4) (1
η
, 2

α
, 3

η
 και 4

η
 Ιουλίου) 

Εκτιμώμενο κόστος διανυκτέρευσης:  4 διανυκτερεύσεις Χ 80 ευρώ = 320 € 

 

Εκτιμώμενο κόστος δαπάνης μετακίνησης:  

Κόστος εισιτηρίων Προαστιακού = 24 € (12€ +12 €) 

Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων (κατά προσέγγιση) = 150 € 

 

Κόστος Ημερήσιας Αποζημίωσης:  

Από την αναχώρηση έως και την τελευταία ημέρα εργασιών ήτοι 1
η
 έως και 4

η
 Ιουλίου δηλαδή Τέσσερις (4) 

ημέρες: 4 Χ 40 € = 160 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜ. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ = 654 €  

3. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης  στον Κ.Α. 00/6073.0001 µε τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 

και συμμετοχής σε Συνέδρια» (καθώς οι αιρετοί  συμμετέχουν για υπηρεσιακούς λόγους) πίστωση του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 για το ποσό των 500 € ως εξής:  

Κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο για του δύο (2) αντιδημάρχους = 2 Χ 250 € = 500 € 

Η καταβολή των προβλεπόμενων δαπανών κατά το νόμο γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών 

παραστατικών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στη νομοθεσία. 

Παραστατικά που υπερβαίνουν κατά περίπτωση τα ανώτατα όρια εξοφλούνται έως τα όρια αυτά. 

 

                                                    

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1004/27-05-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 19
ης

 Τακτικής και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
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 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Τηλέμαχου Καμπούρη και του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη 

Καμπούρη για τις ανάγκες συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Επιστημονικό Συνέδριο ««Αναπτυξιακή 

Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, 

στις 2-4 Ιουλίου, 2021». 

2.  Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση µμετακινούμενων αιρετών» πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 

για το ποσό των 1.858 € ως εξής: 

Α) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ημέρες μετακίνησης: πέντε (5) – 1/7 έως και 5/7 

Τρόπος μετακίνησης: δύο μέσων 

-Από Ρόδο προς Αθήνα (Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος): Αεροπορικώς 

-Από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς πόλη της Κορίνθου: Προαστιακός Σιδηρόδρομος ως 

οικονομικότερο μέσο. 

Αντιστρόφως για την επιστροφή. 

Εγκεκριμένο Όριο ημερών μετακινήσεων: 60 (εξήντα) 

Υπόλοιπο ημερών μετακινήσεων μετά τη χρήση της εν λόγω μετακίνησης: 55 (πενήντα πέντε) 

Ημέρες διανυκτέρευσης: Τέσσερις (4) (1
η
, 2

α
, 3

η
 και 4

η
 Ιουλίου) 

Εκτιμώμενο κόστος διανυκτέρευσης:  4 διανυκτερεύσεις Χ 80 ευρώ = 320 € 

Εκτιμώμενο κόστος δαπάνης μετακίνησης:  

Κόστος εισιτηρίων Προαστιακού = 24 € (12€ +12 €) 

Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων (κατά προσέγγιση) = 200 € 

Κόστος Ημερήσιας Αποζημίωσης:  

Από την αναχώρηση έως και την τελευταία ημέρα εργασιών ήτοι 1
η
 έως και 4

η
 Ιουλίου δηλαδή Τέσσερις 

(4) ημέρες: 4 Χ 40 € = 160 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜ. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ = 704 €  

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ8ΝΩ1Ρ-ΡΣ0



6/7 

Β)     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Καμπούρης 

Ημέρες μετακίνησης: πέντε (5) – 1/7 έως και 5/7 

Τρόπος μετακίνησης: ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ 

Από Ρόδο προς Αθήνα (Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος): Αεροπορικώς 

Από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς πόλη της Κορίνθου: Προαστιακός Σιδηρόδρομος ως 

οικονομικότερο μέσο. 

Αντιστρόφως για την επιστροφή. 

Εγκεκριμένο Όριο ημερών μετακινήσεων: 60 (εξήντα) 

Υπόλοιπο ημερών μετακινήσεων μετά τη χρήση της εν λόγω μετακίνησης: 55 (πενήντα πέντε) 

Ημέρες διανυκτέρευσης: Τέσσερις (4) (1
η
, 2

α
, 3

η
 και 4

η
 Ιουλίου) 

Εκτιμώμενο κόστος διανυκτέρευσης:  4 διανυκτερεύσεις Χ 80 ευρώ = 320 € 

Εκτιμώμενο κόστος δαπάνης μετακίνησης:  

Κόστος εισιτηρίων Προαστιακού = 24 € (12€ +12 €) 

Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων (κατά προσέγγιση) = 150 € 

Κόστος Ημερήσιας Αποζημίωσης:  

Από την αναχώρηση έως και την τελευταία ημέρα εργασιών ήτοι 1
η
 έως και 4

η
 Ιουλίου δηλαδή 

Τέσσερις (4) ημέρες: 4 Χ 40 € = 160 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜ. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ = 654 €  

3. Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης  στον Κ.Α. 00-6073.0001 µε τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης 

προσωπικού και συμμετοχής σε Συνέδρια» (καθώς οι αιρετοί  συμμετέχουν για υπηρεσιακούς λόγους) 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για το ποσό των 500 € ως εξής:  

Κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο για του δύο (2) αντιδημάρχους = 2 Χ 250 € = 500 € 

Η καταβολή των προβλεπόμενων δαπανών κατά το νόμο γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών 

παραστατικών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στη νομοθεσία. 

Παραστατικά που υπερβαίνουν κατά περίπτωση τα ανώτατα όρια εξοφλούνται έως τα όρια αυτά. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 412/2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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