
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                           Από το Πρακτικό της µε αριθµ  1/2017 
                             συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                   
         ΘΕΜΑ :Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου 

Αρ. Απόφασης: 3/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  20η  του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή 
και ώρα  17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10/16-1-
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 (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.Κούτικα Αγγελική  2.Βρατσάνος Μάρκος  
3.Κουτσοδόντη Αγγελική  3.∆ηµητρέλης Νικόλαος  
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                               4.Μπεναρδής Γεώργιος  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη  
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόµιµα) 

7.Παπαµιχάλης Ιωάννης   
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος   
9.Χαχούλης Φώτης   

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος 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.» 
Σας κάνουµε γνωστό ότι: 
1) προέκυψε η ανάγκη ο ∆ήµαρχος εκτάκτως να µεταβεί στην Αθήνα την Παρασκευή 13/01/2017, 
κατόπιν προσκλήσεως της Αδελφότητας Ψαριανών προκειµένου να παρευρεθεί το Σάββατο 
14/01/2017 στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 15/01/2017 στη θεία λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Κυψέλης και στην τέλεση Μνηµόσυνου του ψαριανού Πυρπολητή 
Κων/νου Κανάρη ο οποίος έχτισε το ναό αυτό. Επειδή είχε προγραµµατίσει συνάντηση µε τον 
Πρόεδρο του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου για θέµατα του Λιµένα Ψαρών, παρέµεινε στη 
Χίο έως και την 16/01/2017. Μετακινήθηκε µε πλοίο και παρέµεινε εκτός έδρας (4) τέσσερις ηµέρες. 

ΑΔΑ: 65Π8ΩΗΧ-Φ9Ψ



 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

2) προέκυψε η ανάγκη ο ∆ήµαρχος να µεταβεί στην Αθήνα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου ύστερα από 
πρόσκληση της Axion Hellas σε εκδήλωση µε θέµα: «Η σηµασία των νησιών της Ελλάδας», τα έσοδα 
της οποίας θα διατεθούν για τις δράσεις της στην νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα το 2017. 
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό δράσεων της, η εν λόγω µη κερδοσκοπική οργάνωση θα επισκεφθεί 
τα Ψαρά το Μάιο του 2017 παρέχοντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους από εξειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό καθώς και εξοπλισµό για τις ανάγκες του δήµου, του ιατρείου και των σχολείων 
του νησιού. 
Στο πλαίσιο του ταξιδιού αυτού, ο ∆ήµαρχος θα επισκεφθεί την εταιρεία ΕΚΟ για το θέµα του 
πρατηρίου υγρών καυσίµων στα Ψαρά και τέλος ο ∆ήµαρχος θα επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας 
προκειµένου να συζητηθεί το θέµα κατασκευής καινούριου ιατρείου στα Ψαρά. Θα µετακινηθεί µε 
πλοίο και θα παραµείνει εκτός έδρας τέσσερις (4) ηµέρες. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούµαστε: 
Την έγκριση µετακινήσεων του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της υποπαραγράφου ∆9 του 
άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη : 

• το άρθρο 140 του Ν.3463/06 
• την υποπαράγραφο ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
• το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/10 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
1) Εγκρίνει τη µετακίνηση του ∆ηµάρχου στην Αθήνα την Παρασκευή 13/01/2017 σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της υποπαραγράφου ∆9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, που προέκυψε εκτάκτως 
προκειµένου να παρευρεθεί το Σάββατο 14/01/2017 στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Αδελφότητας Ψαριανών και την Κυριακή 15/01/2017 στη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Κυψέλης και στην τέλεση Μνηµόσυνου του Ψαριανού Πυρπολητή Κων/νου Κανάρη. 
Επίσης επειδή είχε προγραµµατίσει συνάντηση στη Χίο µε τον Πρόεδρο του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Χίου για θέµατα του Λιµένα Ψαρών παρέµεινε στη Χίο έως και την 16/01/2017. 
Μετακινήθηκε µε πλοίο και παρέµεινε εκτός έδρας τέσσερις (4) ηµέρες. 
 
2)  Εγκρίνει τη µετακίνηση του ∆ηµάρχου στην Αθήνα προκειµένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση της 
Axion Hellas µε θέµα: «Η σηµασία των νησιών της Ελλάδας», να πραγµατοποιήσει συναντήσεις στην 
εταιρεία ΕΚΟ για το θέµα του πρατηρίου υγρών καυσίµων στα Ψαρά και στο Υπουργείο Υγείας για 
το θέµα κατασκευής καινούριου ιατρείου στα Ψαρά. 
Θα µετακινηθεί µε πλοίο και θα παραµείνει εκτός έδρας τέσσερις (4) ηµέρες.  
                                                                   

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     3/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
  

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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