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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 11/2019 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 34/2019  

Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1659/18-11-2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

6) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και πρότεινε να συζητηθεί και το 

εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: 

 

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 

(ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 ορίζεται η 26/11/2019 

 το γεγονός ότι πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το 

Δήμο στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και αποδέχεται την πρόταση 

του Προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπεναρδής Γεώργιος  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του 

δημάρχου εκτός της έδρας του δήμου την 27.11.2019 για εκτέλεση υπηρεσίας 
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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)  

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

(…) δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή 

μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν 

επιβεβλημένη ή όχι.» 

 

Συνεπώς 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.  

 

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. 

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. 

Περαιτέρω με την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15: «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. 

 

Στον προϋπολογισμό του δήμου μας οικον. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 12/2019 

(ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 

13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, είναι 

εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση ύψους 5.000,00€ για 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’): 

«ε) (ο Δήμαρχος) 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 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η 
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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.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του δήμου για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την κάλυψη των 

δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην Αθήνα για εκτέλεση 

υπηρεσίας προκειμένου ο Δήμαρχος να πραγματοποιήσει: 

 Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. 

 Συνάντηση εργασίας με το τμήμα μελετών της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του δικτύου ΔΑΦΝΗ 

 

Θα μετακινηθεί με πλοίο και θα παραμείνει εκτός έδρας τρεις (3) ημέρες. 

 

Για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην 

Αθήνα σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 

 Διανυκτέρευση:  
-Πραγματοποίηση δύο (2) διανυκτερεύσεων στην Αθήνα, δικαιούται έως 80,00 € ημερησίως ανά 

διανυκτέρευση. Το κόστος διαμονής υπολογίζεται σε 2 Χ 80,00 €= 160,00€ 

 

 Ημερήσια αποζημίωση: Δικαιούται 40,00 € την ημέρα (περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής), 

δηλαδή 40,00 € Χ 3 = 120,00€. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: από 27/11/2019 έως 29/11/2019: 280,00€ 

 

Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται προς 

την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

 

Α) Την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην Αθήνα σύμφωνα 

με άρθρο 4 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 140 του 

Ν.3463/2006 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Β) Την έγκριση της αποζημίωσης ποσού 280,00€ για τη μετακίνηση του Δημάρχου (από 27/11/2019 

έως 29/11/2019) στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας όπως περιγράφεται παραπάνω  

Θα μετακινηθεί με πλοίο και θα παραμείνει εκτός έδρας τρεις (3) ημέρες. 

 

Γ) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421. πίστωσης του σκέλους των εξόδων με 

τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019, συνολικού ποσού ύψους 280,00€ για την κάλυψη των δαπανών 

μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην Αθήνα. 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

1) 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 

2) το άρθρο 140 του Ν.3463/2006 

3) την υποπαράγραφο Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 

4) την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β') 

5) το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) 
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

6) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’): 

7) τον προϋπολογισμό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 

12/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' 

αρ. πρωτ. 13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου 

8) την με αρ. πρωτ. 11247/26-2-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

«Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και 

υπαλλήλων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, για το έτος 2019» (ΦΕΚ 782/τ.Β’/6-03-2019). 

9) την ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου  

10) την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην Αθήνα σύμφωνα 

με άρθρο 4 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 140 του 

Ν.3463/2006 για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης. 

 

Β) Την έγκριση της αποζημίωσης ποσού 280,00€ για τη μετακίνηση του Δημάρχου (από 27/11/2019 

έως 29/11/2019) στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας όπως περιγράφεται παραπάνω  

Θα μετακινηθεί με πλοίο και θα παραμείνει εκτός έδρας τρεις (3) ημέρες. 

 

Γ) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421. πίστωσης του σκέλους των εξόδων με 

τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019, συνολικού ποσού ύψους 280,00€ για την κάλυψη των δαπανών 

μετακίνησης του Δημάρχου (από 27/11/2019 έως 29/11/2019) στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  34/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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