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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Πάτμος, 5 Ιουλίου 2019 

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                    Αριθμ. πρωτ.: 1178  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

                                          

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 103 

 

Θέμα: «Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου» 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 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 Δημοτικού Λιμενικού 

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

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

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

θέμα: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας».  

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

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του 

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

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

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

μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δημοτικού 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 Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών 

Υποδομών, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των έργων: «Αναβάθμιση 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών» και «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση 

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

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

αναφορικά με εκκρεμότητες που υπάρχουν όσον αφορά στην σύνταξη σχεδίου Προεδρικού 

Διατάγματος περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

Σκάλας Πάτμου. 
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γ) Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 

αναφορικά με το ενδεχόμενο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την δημοπράτηση μελετών και 

έργων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.   

δ) Υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γ.Γ. Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την δημοπράτηση της μελέτης του έργου: 

«Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

8. Την υπ’ αριθμ. 98/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απόφαση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας». 

9. Το γεγονός ότι ο παραπάνω αναφερόμενος υπάλληλος αναχώρησε για τον Πειραιά την Τρίτη 02-07-

2019 και επέστρεψε την Πέμπτη 04-07-2019. 

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

11. Την υπ’ αριθμ. 101/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (193,50€) στον 

Καρακατσάνη Γεώργιο, από τον Κ.Α. 30.6422, που αφορά οδοιπορικά έξοδα του παραπάνω υπαλλήλου 

για τη μετάβασή του στην Αθήνα, με σκοπό την πραγματοποίηση συναντήσεων με: 

α) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών 

Υποδομών, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των έργων: «Αναβάθμιση 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών» και «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση 

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

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

αναφορικά με εκκρεμότητες που υπάρχουν όσον αφορά στην σύνταξη σχεδίου Προεδρικού 

Διατάγματος περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

Σκάλας Πάτμου. 

γ) Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 

αναφορικά με το ενδεχόμενο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την δημοπράτηση μελετών και 

έργων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.   

δ) Υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γ.Γ. Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την δημοπράτηση της μελέτης του έργου: 

«Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

 

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                                  Ο Πρόεδρος 

- Λογιστική -Ταμειακή  Υπηρεσία                        

                                                                                                                   Γρηγόριος Στόικος  

                                                                                                          Δήμαρχος Πάτμου                                                                         
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