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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 52/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 12/29-05-2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του Δημάρχου.
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 29.05.2020 ημέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 11:00 έως 19:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
(αρ. ΦΕΚ Β΄55 /11-03-2020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά
το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την με αρ. πρωτ. 3040/27.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Νισύρου.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1. Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
2. Βασίλειος Πάχος
3. Ευάγγελος Τασιούλας
4. Δήμητρα Καφετζηδάκη
5. Χαράλαμπος Διακομιχάλης
6. Κατσιματίδου Άννα
7. Iωάννης Τριανταφύλλου
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα και τα επτά μέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 5ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η
αρμοδιότητα έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων
και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας ανήκει στην
Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω με την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16: "Οι αποφάσεις
μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμβάνουν
απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία
αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των
διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό
της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη
μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του
παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και
γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του."
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ.
17/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 12692/23-03-2020
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6421 πίστωση
ύψους 3.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.
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Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 14 του Ν.4625/19 :Ο Δήμαρχος,
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) 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 οικονομικής
επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται
στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.»
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και
του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό
συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται
εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Επιπρόσθετα, λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την
μετακίνηση αιρετών είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης της και επιπλέον υπάρχει η ανάγκη
μετακίνησης του Δημάρχου Χριστοφή Κορωναίου στην Ρόδο στις 4/6/2020

ημέρα Πέμπτη με καράβι

για να παραστεί την Παρασκευή 5/6/2020 σε γενική συνέλευση των μετόχων του υπό σύσταση ειδικού
Περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με την πρόκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γεώργιου Χατζημάρκου. Την Παρασκευή
5/6/2020 στις 21:20 μ.μ. θα φύγει αεροπορικός

από Ρόδο για Αθήνα. Έχει προγραμματισμένες

συναντήσεις από την Τρίτη 9/6/2020 έως την Πέμπτη 11/06/2020 με το Υπουργείο Εσωτερικών-ΚΕΔΕτην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την προώθηση θεμάτων του
Δήμου Νισύρου . Την Παρασκευή 12/06/2020 το πρωί θα μεταβεί από Αθήνα για Κω αεροπορικός και
από Κώ για Νίσυρο με καράβι. Θα μετακινηθεί με καράβι-αεροπλάνο-ταξί. Ημέρες μετακίνησης για τις
ανάγκες του Δήμου τέσσερις (4) .

Η Πρόεδρος καλεί το σώμα να τοποθετηθεί. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Διακομιχάλης Χαράλαμπος και
κα. Κατσιματίδου Άννα δηλώνουν παρόντες με την αιτιολογία ότι: «Δεν αναφέρονται οι λόγοι που να
δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση και γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η σύγκληση της
Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι νόμιμη. Η θέση μας στην ψηφοφορία συνδέεται με τον έκτακτο
χαρακτήρα της συνεδρίασης και όχι με την ουσία και το περιεχόμενο των θεμάτων».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε:

-

την περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19
την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16

-

τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18

-

την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10

-
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-

την υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του Π/Υ και την υπ’
αριθ. 12692/23-3-2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικύρωσή του
το ΦΕΚ 1719/ τεύχος Β/ 6/05/2020 για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας για τους αιρετούς του Δήμου
την εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00 € στον Κ.Α. για 00.6421
την υπ’ αριθμό 1824/30-3-2020 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση
της πίστωσης
την ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.00.6421 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 ως εξής: Εγκρίνει την εκτιμώμενη συνολική δαπάνη 500,00 € για τη μετακίνηση του
Δημάρχου Χριστοφή Κορωναίου στην Ρόδο στις 4/6/2020 ημέρα Πέμπτη με καράβι

για να παραστεί

την Παρασκευή 5/6/2020 σε γενική συνέλευση των μετόχων του υπό σύσταση ειδικού Περιφερειακού
διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την
πρόκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γεώργιου Χατζημάρκου. Την Παρασκευή 5/6/2020 στις
21:20 μ. μ. θα φύγει αεροπορικός από Ρόδο για Αθήνα. Για τις προγραμματισμένες συναντήσεις από
την Τρίτη 9/6/2020 έως και την Πέμπτη 11/06/2020 με το Υπουργείο Εσωτερικών-ΚΕΔΕ- την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την προώθηση θεμάτων του Δήμου
Νισύρου Και την Παρασκευή 12/06/2020 το πρωί θα μεταβεί από Αθήνα για Κω αεροπορικός και από Κώ
για Νίσυρο με καράβι. Θα μετακινηθεί με καράβι-αεροπλάνο-ταξί. Ημέρες μετακίνησης για τις ανάγκες
του Δήμου τέσσερις (4) .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 52/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 01-06-2020
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

