
01/08 
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Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της 17
ης  

Φεβρουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 58/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης 

αιρετού του Δήμου Ρόδου στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση ITB 2023 και εξειδίκευση πίστωσης. (Εισήγηση με α/α 2844/16-02-2023 Διεύθυνσης 

Τουρισμού). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 17
η
 Φεβρουαρίου 

2023 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-

ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 

74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του 

Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 

ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/8222/13-02-2023, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το 

άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 

39135/30-05-2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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08.  Κορωναίος Ιωάννης  

09. Ζανεττούλλης Δημήτριος  

10. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
ΑΔΑ: ΨΝΡΓΩ1Ρ-8Δ8
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Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα σαράντα (40) 

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2844/16-02-2023 

Διεύθυνσης Τουρισμού, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

 
 

 

Θέμα: «Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης,  διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης 

αιρετού του Δήμου Ρόδου στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή  Τουριστική 

Έκθεση  ITB 2023 και εξειδίκευση πίστωσης»                 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ο Δήμος Ρόδου μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εστάλη με email στη Διεύθυνση 

Τουρισμού του Δήμου Ρόδου τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, κλήθηκε να συμμετάσχει στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από 7 έως 9 Μαρτίου 2023 στο 

Βερολίνο της Γερμανίας. 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Ρόδου κύριος Αθανάσιος Βυρίνης 

του Γεωργίου, θα μεταβεί αεροπορικώς στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση ITB 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Μαρτίου 2023. Θα αναχωρήσει για το 

Βερολίνο της Γερμανίας τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και θα επιστρέψει στη Ρόδο την Παρασκευή 10 Μαρτίου 

2023, μετά το πέρας των εργασιών της Έκθεσης.  

Η υλοποίηση του εν λόγω ταξιδιού πραγματοποιείται για τη στήριξη και προβολή του Δήμου Ρόδου που θα 

εκπροσωπηθεί σε δύο σημεία στον εκθεσιακό χώρο, και συγκεκριμένα, στο περίπτερο του Οργανισμού 

Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού και σε stand στο περίπτερο της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Σκοπός της συμμετοχής του κύριου Βυρίνη στην εν λόγω  Τουριστική Έκθεση είναι οι b2b συναντήσεις που 

θα έχει με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, προκειμένου να παρουσιάσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Ρόδου και να αναδείξει το τουριστικό μας προϊόν στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.  

Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ITB) παρουσιάζει ολόκληρο τον τομέα του ταξιδιού: Χώρες, 

προορισμοί, διοργανωτές, συστήματα κρατήσεων, μεταφορείς, ξενοδοχεία και όλους εκείνους που θέλουν να 

προσφέρουν στους πελάτες τους ευχάριστες στιγμές στις διακοπές τους. 

Με σκοπό τη δικτύωση και το κλείσιμο επαγγελματικών συμφωνιών με τους παγκόσμιους «παίκτες» και 

παράγοντες του τουριστικού κλάδου, η ΙΤΒ Berlin αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της κατάστασης του 

κλάδου και μία απαραίτητη πλατφόρμα δικτύωσης για μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στον κόσμο.  

Πρόκειται για τη διοργάνωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και της Ρόδου, αφού η γερμανική αγορά είναι 

η δεύτερη σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να δίνει το «παρών» μεγάλος αριθμός τουριστικών πρακτόρων, 

ξενοδόχων και διευθυντών ξενοδοχείων αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση της ITB Berlin φιλοξενήθηκαν περισσότεροι από 10.000 

εκθέτες από 181 χώρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβληθούν σε πάνω από 160.000 επισκέπτες, μεταξύ 

των οποίων ήταν και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επιπροσθέτως η συμμετοχή του στην ανωτέρω έκθεση κρίνεται επιβεβλημένη κατόπιν της υπ΄αριθμ.241/2022 

Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 91ΧΗΩ1Ρ-86Κ) που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου 

Προγράμματος Διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής του Δήμου Ρόδου 2023, καθώς και την 

παροχή της σύμφωνης γνώμης του Ε.Ο.Τ. (αριθμός πρωτοκόλλου: 13418/09.01.2023) για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το άρθρο 140, παράγραφος 1, του Νόμου 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 όπου: Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 

του άρθρου 58 του Νόμου 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 (ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του Νόμου 4625/2019) η αρμοδιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων, όπου απαιτείται, ασκείται από την 

Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του 

Νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Νόμου 

4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Νόμου 4625/2019). 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4623/2019.  

4.  Την υποπαράγραφο ∆9 του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/14.08.2015) - ∆απάνες 

µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας. 

5. Τις διατάξεις του τις παραγράφους ια) άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις 

οποίες η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για 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. 

6. Την από 13.02.2023 πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εστάλη στην Υπηρεσία μας μέσω 

e-mail. 

 7.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (94 Α') 

«Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας» 

8.  Τις διατάξεις της Απόφασης Υπουργείου Οικονομικών 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (Φ.Ε.Κ. 20/14.01.2016 

τεύχος Β'. 

9.  Την υπ΄ αριθμό 648 εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 69738/24.09.2021 «Μετακίνηση αιρετών των 

Δήμων εντός και εκτός της χώρας». 

11.  Τις διατάξεις του  Νόμου 4172/2013, παράγραφος 1, περιπτώσεις α και β του άρθρου 14, όπως η 

περίπτωση β' τροποποιήθηκε από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Νόμου 

4305/2014  και το άρθρο 6 του Νόμου 4710/2020, σύμφωνα με τις οποίες δεν παρακρατείται φόρος επί των 

εξόδων μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Έχοντας υπόψη: 

Το υπ΄ αριθμό 76601/16.11.2022 έγγραφο του Δήμου για την έκδοση της κανονιστικής απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 περί 

καθορισμού του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας για αιρετούς και 

υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο απαντήθηκε ως προς τους αιρετούς με το από 08.02.2023 ηλεκτρονικό 

μήνυμα του αρμόδιου Τμήματος της Αποκεντρωμένης  με οδηγία να εκδοθεί Απόφαση – Πρόταση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ημερών μετακίνησης των αιρετών. Στην επικείμενη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκδοθεί σχετική απόφαση – πρόταση προς την Αποκεντρωμένη 

προκειμένου να εκδοθεί σε Φ.Ε.Κ. η απαιτούμενη κανονιστική πράξη. Ωστόσο ενόψει της μείζονος σημασίας 

διοργάνωση Έκθεσης Ι.Τ.Β. Berlin 2023 στο Βερολίνο στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου ως κατεξοχήν 

τουριστικός Δήμος, απαιτείται η μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού κύριου Αθανάσιου Βυρίνη 

(ορισμένος με την Απόφαση 372/2/6416/02.02.2023 Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου – ΑΔΑ: 

Ε17ΙΩ1Ρ-Π5Ω) η οποία αποτελεί και την πρώτη μετακίνηση του αιρετού εντός του έτους 2023, χωρίς να έχει 

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%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/
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-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/
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εκδοθεί ακόμη η Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί καθορισμού 

του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ΕΛΣΥΝ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου 

Δαπάνης στο Ι Τμ. πρ. 107/2017 και ΕΛΣΥΝ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπάνης στο Ι Τμ. πρ. 

97/2016, τόσο στο σκεπτικό τους όσο και στο διατακτικό τους, η μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. 

Αθανάσιου Βυρίνη δύναται να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή εντός του ανώτατου ορίου που 

ορίζει η νομοθεσία συνεπαγόμενης της κάλυψης των δαπανών μετακίνησής του από τον Δήμο και τον 

Κ.Α. 00-6421 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του έτους 2023.  

Συγκεκριμένα στις Πράξεις του ΕΛΣΥΝ που αφορούν σε θεώρηση ενταλμάτων δαπανών μετακινήσεων χωρίς 

την προηγούμενη έκδοση απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί 

καθορισμού ανώτατου ορίου αναφέρονται: 

 «Ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν κωλύεται να εντέλλεται τη μετακίνηση εκτός έδρας 

των υπαλλήλων του, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών του, εντός των ανώτατων χρονικών ορίων που 

τίθενται στο νόμο». 

«…μέχρι την έκδοση της τελευταίας, ο Ο.Τ.Α. δεν κωλύεται να εντέλλεται τη μετακίνησή τους εκτός έδρας, 

αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών του, εντός των ανώτατων χρονικών ορίων (εξήντα ημερών) που τίθενται 

στο νόμο». 

 «…οι οποίοι μετακινούνται, κατ’ εντολή αυτών, βάσει ειδικής διάταξης νόμου ή εφόσον αυτό συνάδει με την 

εκπλήρωση της λειτουργικής αποστολής των δήμων, δικαιούμενοι στην περίπτωση αυτή να λάβουν τις νόμιμες 

δαπάνες μετακίνησης». 

Εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα κάτωθι: 

1. Την έγκριση της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τουρισμού Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κυρίου 

Αθανάσιου Βυρίνη του Γεωργίου Βερολίνο της Γερμανίας. 

2. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421 του Προϋπολογισμού του έτους 2023, με τίτλο 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», πίστωσης για το ποσό των 2.400,00 ευρώ 

που θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, την ημερήσια αποζημίωση καθώς και τα έξοδα των 

ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς του Αντιδημάρχου Τουρισμού Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων κύριου Αθανάσιου Βυρίνη. 

3. Την έγκριση ανάληψης των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο αυτού. 

4. Την έγκριση ανάληψης των εξόδων διαμονής. 

5. Την έγκριση ανάληψης των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης. 

6. Την έγκριση της ανάληψης των εξόδων για τις ημερήσιες μετακινήσεις με μέσα μαζικής  μεταφοράς. 

Ημέρες μετακίνησης: Πέντε (5) ήτοι, 6 Μαρτίου έως και 10 Μαρτίου 2023. 

Συνημμένα: 

1. Αναλυτικός πίνακας εξόδων 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2844/16-02-2023 Διεύθυνσης Τουρισμού, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου 

Ρόδου, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023).   
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 Την με αρ. πρωτ.: 2/7704/09-02-2023 Διαπιστωτική πράξη νέας σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου. 

 Την απόφαση με αρ. 17/2023 (ΑΔΑ: ….. ) της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του μοναδικού 

θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κυρίου 

Αθανάσιου Βυρίνη του Γεωργίου στο Βερολίνο της Γερμανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση ITB 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Μαρτίου 2023.  

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421 του Προϋπολογισμού του έτους 

2023, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», πίστωσης για το ποσό των 

2.400,00 ευρώ που θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, την ημερήσια αποζημίωση καθώς και τα 

έξοδα των ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς του Αντιδημάρχου Τουρισμού Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων κύριου Αθανάσιου Βυρίνη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην κατωτέρω κατάσταση. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ITB ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

ΑΠΟ 06.03.2023 ΕΩΣ 10.03.2023 
` 

 

 

 

 

Α/Α 
ΤΟΠΟΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

1 

 

Ρόδος-Βερολίνο 

-Ρόδος     

 

Αεροπορικώς 

 

 

06.03.2023 

 

10.03.2023 

 

Τέσσερις (4) 

 

 

 

1.080,00 € για 

αεροπορικά 

εισιτήρια 

(κατά 

προσέγγιση) 

40 € για  

μετακίνηση με  

μετρό από  

αεροδρόμιο προς 

Βερολίνο και 

αντίστροφα 

(κατά 

προσέγγιση) 

 

 

4×220 €=880,00 € 

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

μέχρι 220 ευρώ ανά 

διανυκτέρευση  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ 

Α 

 

Τέσσερις (4) ημέρες 

από την αναχώρηση 

έως τη λήξη των 

εργασιών 

4×100 €=400,00 € 

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ 

Α 

  

 Μετάβαση στο 

Βερολίνο της 

Γερμανίας 

προκειμένου να 

συμμετάσχει στη 

Διεθνή  

Τουριστική  

Έκθεση ITB που 

θα 

πραγματοποιηθεί 

στο Βερολίνο 

της Γερμανίας    

        Σύνολο 2.400,00 € 

 

       Τρόπος μετακίνησης : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ 

 Από Ρόδο προς Βερολίνο αεροπορικώς και από αεροδρόμιο προς Βερολίνο με μετρό. 

 Αντιστρόφως για την επιστροφή. 

 Σημείωση : Η μετακίνηση από τη Ρόδο προς το Βερολίνο θα γίνει μέσω Μονάχου καθόσον έτσι  η δαπάνη του ανωτέρω ταξιδιού  αντιμετωπίζεται από την Υπηρεσία  μας  με τον οικονομικότερο και προσφορότερο τρόπο για το Δήμο 

της Ρόδου. 

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. 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 58/2023  

       

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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