
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                              Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2017
                                         συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
           

 ΘΕΜΑ :Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών μετακίνησης του

Αρ. Απόφασης: 12/2017
Στα Ψαρά σήμερα την  20η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα   17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 91/
15-2-2017 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).
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) 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.Δημητρέλης Νικόλαος 2.Βρατσάνος Μάρκος 
3.Κούτικα Αγγελική 
4.Κουτσοδόντη Αγγελική (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

 νόμιμα)5.Κουτσοδόντη Βασιλική 
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
7.Μπεναρδής Γεώργιος 
8.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
9.Παπαμιχάλης Ιωάννης 
10.Χατζησκουλίδης Χρήστος 
11.Χαχούλης Φώτης 

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 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.): 
«Οι  δήμαρχοι,  οι  αντιδήμαρχοι,  οι  πρόεδροι  Κοινοτήτων και  οι  δημοτικοί  ή  κοινοτικοί  σύμβουλοι
μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου 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) Δαπάνες 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.
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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 Δημόσιου λογιστικού.
Σας κάνουμε γνωστό ότι προέκυψε η ανάγκη ο Δήμαρχος να μεταβεί στη Χίο την Τετάρτη 1/03/2017
προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στην
ΕΝΑ Χίου, στο Λιμενικό Ταμείο, στην Περιφέρεια και στη ΔΕΥΑΧ για να διευθετήσει ζητήματα του
Δήμου Ψαρών.
Για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στη Χίο την 01/03/2017 σας παραθέτουμε
τα παρακάτω:
 Διανυκτέρευση: Πραγματοποίηση δύο (2) διανυκτερεύσεων, δικαιούται έως 80,00 € ημερησίως ανά

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

κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις στην Περιφέρεια και στη ΔΕΥΑΧ), δηλαδή
40,00 € Χ 3 = 120,00€.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 01/03/2017 -03/03/2017: 200,00€
Δεδομένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
2β του άρθρου 2 του Π.Δ.  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 Δημάρχου στη Χίο την 01/03/2017 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 Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε επίσης υπόψη:

 το άρθρο 140 του Ν.3463/2006
 τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99
 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')
 ο άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/2010

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει  τη  μετακίνηση  του  Δημάρχου  στη  Χίο  την  01/03/2017  σύμφωνα  με  άρθρο  4  της

υποπαραγράφου  Δ9  του  άρθρου  2  του  Ν.  4336/2015, προκειμένω  να  πραγματοποιήσει
συναντήσεις στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στην ΕΝΑ Χίου, στο Λιμενικό
Ταμείο, στην Περιφέρεια και στη ΔΕΥΑΧ για να διευθετήσει ζητήματα του Δήμου Ψαρών.
Θα μετακινηθεί με πλοίο και θα παραμείνει εκτός έδρας τρεις (3) ημέρες.

2) Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 45 Αίτημα Δαπάνης.
3)  Εγκρίνει  τη δαπάνη και διαθέτει  ποσό  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 για τη πληρωμή των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου, όπως
περιγράφονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

4) Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
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 ΠΔ 80/2016.

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

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασμα                                   Τα Μέλη  
 Υπογραφή                                                        Ο Δήμαρχος Ψαρών                                  Υπογραφές

                                                                      Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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