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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Πάτµος, 1 Μαρτίου 2019                                                                                    
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                   Αριθµ. πρωτ.: 354 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
                                          
 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 26 

 
Θέµα: Απόφαση µετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. – Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. – Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες του Προέδρου». 

3. – Το άρθρο 140 του Νόµου 3643/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

4. – Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ∆.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α΄/14-08-2015), µε 

θέµα: «∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός Επικράτειας».  

5. – Την υπ’ αριθµ. οικ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, µε θέµα: 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ∆9 της παραγράφου ∆ του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) “∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας”». 

6. – Την υπ’ αριθµ. 5836/30-01-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αιγαίου, µε θέµα: «Καθορισµός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών µετακίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, για το έτος 2019» (ΦΕΚ 

471Β΄/18-02-2019). 

7. – Την ανάγκη ο υπάλληλος της Υπηρεσίας µας Γεώργιος Καρακατσάνης, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών, να µεταβεί στην Αθήνα, προκειµένου να συναντηθεί µε: 

α) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών 

Υποδοµών, αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίου επιβατών λιµένος Λειψών». 

β) Υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, 

αναφορικά µε εκκρεµότητες που υπάρχουν όσον αφορά στην δηµοσίευση της Απόφασης έγκρισης του 

Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένα Σκάλας Πάτµου στο Φ.Ε.Κ. 

γ) Στελέχη της Ε.Υ.∆. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», αναφορικά 

µε την ένταξη του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» σε αυτό.   
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δ) Υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών της Γ.Γ. Υποδοµών του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών, αναφορικά µε την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αστοχίας και 

ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου». 

8. – Το γεγονός ότι για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να αναχωρήσει για τον Πειραιά την 

Κυριακή 03-03-2019 (ώρα 23:55) και να επιστρέψει την Τετάρτη 06-03-2019. 

9. – Ότι στον K.A. 30.6422 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση. 

10. – Την υπ’ αριθµ. 64/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. –  Τη µετάβαση του υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας Γεωργίου Καρακατσάνη στην Αθήνα για τρεις (3) 

ηµέρες. 

Αιτίες µετακίνησης:  

Πραγµατοποίηση συναντήσεων µε: 

α) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών 

Υποδοµών, αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίου επιβατών λιµένος Λειψών». 

β) Υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, 

αναφορικά µε εκκρεµότητες που υπάρχουν όσον αφορά στην δηµοσίευση της Απόφασης έγκρισης του 

Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένα Σκάλας Πάτµου στο Φ.Ε.Κ. 

γ) Στελέχη της Ε.Υ.∆. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», αναφορικά 

µε την ένταξη του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» σε αυτό.   

δ) Υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών της Γ.Γ. Υποδοµών του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών, αναφορικά µε την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αστοχίας και 

ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου». 

 

Μέσο µετακίνησης προς και από τον Πειραιά: Πλοίο  

Ηµέρες εκτός έδρας: 3 

∆ιανυκτερεύσεις: 2 

Ηµεροµηνία αναχώρησης: 03-03-2019 (ώρα 23:55) 

Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 04-03-2019 

Ηµεροµηνία λήξης εργασιών: 06-03-2019 

Ηµεροµηνία επιστροφής: 06-03-2019 

Εκτιµώµενη δαπάνη µετακίνησης: 280,00€ 
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∆ικαιούµενες ηµέρες: 60 

Πραγµατοποιηθείσες έως σήµερα (χωρίς την παρούσα): 0 

Πραγµατοποιούµενες µε την παρούσα: 3 

Υπόλοιπο: 57                                                                                                                                         

2. – Η προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30.6422 του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου Οικονοµικού Έτους 2019 και υπάρχει σχετική πίστωση. 

 

 

 
Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                                 Ο Πρόεδρος 
- Λογιστική -Ταµειακή  Υπηρεσία                                                           
- Ενδιαφερόµενο Υπάλληλο 
- Ατοµικό Φάκελο Υπαλλήλου                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                        Γρηγόριος Στόικος  
                                                                                                         ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                                              
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