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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  17/2016                                               
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  22η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό Πρωτ.  136/18-2-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών  (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την σχετική
εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου:

Σας κάνουμε γνωστό ότι προέκυψε η ανάγκη ο Δήμαρχος  εκτάκτως να μεταβεί στη Χίο την
25/01/2016 για θέματα που έχρηζαν άμεσης διευθέτησης όπως:
α) Συνάντηση με δικηγόρο για κλήση στη δικάσιμο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χίου.
β) Συναντήσεις  στη Τ.Υ.Δ. Χίου για προώθηση άμεσων ενεργειών για εργασίες – έργα που
εκτελούνται στο νησί.
γ) Συναντήσεις στο Λιμενικό Ταμείο Χίου για τη προώθηση του θέματος άμεσης τοποθέτησης
πλωτής εξέδρας στο λιμένα Ψαρών. 
κλπ.
Μετακινήθηκε με πλοίο και παρέμεινε εκεί δύο (2) ημέρες.
Για  την  πληρωμή  των  εξόδων  μετακίνησης  του  Δημάρχου  στη  Χίο  την  25/01/2016  για
διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:
 Διανυκτέρευση: Ο Δήμαρχος πραγματοποίησε δύο (2) διανυκτερεύσεις, δικαιούται έως 80,00

€ ημερησίως ανά διανυκτέρευση, ενώ το κόστος διαμονής ανήλθε σε 2 Χ 38,00 €= 76,00€.
 Ημερήσια αποζημίωση: Δικαιούται 40,00 € την ημέρα, δηλαδή (40,00 € Χ3)= 120,00€.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 25/01/2016 - 27/01/2016: 196,00€
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ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: ΩΤ1ΜΩΗΧ-Ν77



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Εισηγούμαστε την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου καθώς και την ψήφιση πίστωσης ποσού
196,00 €  του προϋπολογισμού έτους 2016 σε βάρος του Κ.Α.  00-6421.  με τίτλο «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για την παραπάνω έκτακτη μετακίνηση του
Δημάρχου.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη :
 το άρθρο 140 του Ν.3463/2006
 την υποπαράγραφο Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
 την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β')
 το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στη Χίο την 25/01/2016 σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν. 4336/2015, που προέκυψε εκτάκτως και λόγω της αναγκαιότητας άμεσης διεκπεραίωσης
ζητημάτων του δήμου όπως:
α) Συνάντηση με δικηγόρο για κλήση στη δικάσιμο του  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Χίου.
β) Συναντήσεις στη Τ.Υ.Δ. Χίου για προώθηση άμεσων ενεργειών για εργασίες – έργα που
εκτελούνται στο νησί.
γ)  Συναντήσεις  στο  Λιμενικό  Ταμείο  Χίου  για  τη  προώθηση  του  θέματος  άμεσης
τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στο λιμένα Ψαρών. 
κλπ.
Μετακινήθηκε με πλοίο και παρέμεινε εκεί δύο (2) ημέρες.

2) Ψηφίζει πίστωση ποσού 196,00 € σε βάρος του Κ.Α 00-6421. με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους  2016 για τη πληρωμή των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου,  όπως
περιγράφεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΩΤ1ΜΩΗΧ-Ν77
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