
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  20/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών 
            

ΘΕΜΑ: Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου και ψήφιση πίστωσης 
των δαπανών µετακίνησης του 

Αρ. Απόφασης: 96/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 3η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

Κυριακή και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
1749/27-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                              3.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  

4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα         4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                       
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος   
9.Χαχούλης Φώτιος                                                                                                                                               

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος Χαχούλης Φώτιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθούν και τα εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα: 
 

1. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών µετακίνησης του 
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 2017 
 

Το κατεπείγον για το πρώτο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στο γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος 
πρέπει να µεταβεί στη Xίο, την Τρίτη 12/12/2017, κατόπιν του υπ’ αριθµ. Β.Μ.: A17/612 Κλητήριου 
Θεσπίσµατος προκειµένου να παραστεί στο ακροατήριο του Πταισµατοδικείου Χίου την 13/12/2017 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00. και σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει 
να προηγηθεί της µετακίνησης αυτής, η έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.  
 
Το κατεπείγον για το δεύτερο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στην αναγκαιότητα άµεσης 
έγκρισης της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2017 επειδή έχουν προκύψει επείγουσες 
ανάγκες (αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστηµα 17-20 
Νοεµβρίου του 2017 και διασφάλιση της απρόσκοπτης και έγκαιρης καταβολής µισθοδοσίας στους 
υπαλλήλους του δήµου) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αυτών.  

ΑΔΑ: ΨΓΖΠΩΗΧ-ΓΕΚ



 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο 

εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών 
τα εξής: 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.):  
«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.» 
 
Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4336/2015 από 1/1/2016 ορίζονται τα κατωτέρω: 
1) ∆απάνες µετακίνησης είναι τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: 
α) Τα έξοδα κίνησης (αντίτιµο εισιτηρίων) 
β) Τα έξοδα διανυκτέρευσης (το αναγνωριζόµενο ποσό) 
γ) Την ηµερήσια αποζηµίωση (χρηµατικό ποσό για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής)  
2) Στις εκτός έδρας ηµέρες περιλαµβάνεται και η ηµέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συµπίπτει µε την 
ηµέρα λήξης εργασιών. 
3) Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισµό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσµευσης αυτής κατά τις διατάξεις 
του ∆ηµόσιου λογιστικού. 
 
Σας κάνουµε γνωστό ότι προέκυψε η ανάγκη ο ∆ήµαρχος να µεταβεί στη Xίο, την Τρίτη 12/12/2017, 
κατόπιν του υπ’ αριθµ. Β.Μ.: A17/612 Κλητηρίου Θεσπίσµατος προκειµένου να παραστεί στο 
ακροατήριο του Πταισµατοδικείου Χίου την 13/12/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00. 
 
Για την πληρωµή των εξόδων µετακίνησης του ∆ηµάρχου στη Χίο την 12/12/2017 σας παραθέτουµε 
τα παρακάτω: 
• ∆ιανυκτέρευση: Πραγµατοποίηση δύο (2) διανυκτερεύσεων, δικαιούται έως 80,00 € ηµερησίως ανά 

διανυκτέρευση. Το κόστος διαµονής υπολογίζεται σε 2 Χ 40,00 €= 80,00€. 
• Ηµερήσια αποζηµίωση: ∆ικαιούται 40,00 € την ηµέρα (περιλαµβάνεται και η ηµέρα επιστροφής), 

δηλαδή 40,00 € Χ 3 = 120,00€. 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 12/12/2017 -14/12/2017: 200,00€ 
 
∆εδοµένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του 
Π.∆. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 2 του Π.∆. 80/2016, το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, ενεργώντας ως αρµόδιος 
διατάκτης, εισηγούµαστε την έγκριση µετακίνησης του ∆ηµάρχου στη Χίο την 12/12/2017 καθώς και 
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού 200,00 σε βάρος του ΚΑΕ 00-6421. του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» του 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και λαµβάνοντας υπόψη: 

 το άρθρο 140 του Ν.3463/2006 
• τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99 
• την υποπαράγραφο ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
• την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/∆ΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β') 

ΑΔΑ: ΨΓΖΠΩΗΧ-ΓΕΚ



 

• το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την µετακίνηση του ∆ηµάρχου στη Χίο την Τρίτη 12/12/2017 σύµφωνα µε άρθρο 4 
της υποπαραγράφου ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, προκειµένου να παραστεί στο 
Πταισµατοδικείο Χίου 

2. Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 211 Αίτηµα ∆απάνης 
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει ποσό 200€ σε βάρος του ΚΑ 00-6421. του σκέλους των 

εξόδων µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» του 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 για τη πληρωµή των εξόδων µετακίνησης του ∆ηµάρχου, 
όπως περιγράφονται στο εισηγητικό τµήµα της παρούσης. 

4. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 66-68 του Ν. 4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016. 

5. Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  96/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                       Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΑΔΑ: ΨΓΖΠΩΗΧ-ΓΕΚ


		2017-12-11T13:23:05+0200
	Athens




