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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
                                          
 
 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 170 

 

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. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις».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. 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”». 

7. 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 
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2019» (ΦΕΚ 471Β΄/18-02-2019). 

8. Το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, με θέμα: «Διοικητική παραλαβή για χρήση». 

9. Την από 15-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και της Υπηρεσίας μας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών 

λιμένος Λειψών» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτής. 

10. Την υπ’ αριθμ. Δ20/οικ.2289/Φ.Γ. 18/23-10-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΦΕΚ 4780Β΄/25-10-2018), με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ20/οικ.356/Φ.10/Λ/ 

11.12.2017 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 

Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο 

έργο: "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών"». 

11. Την υπ’ αριθμ. 112/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: “Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών”». 

12. Την υπ’ αριθμ. 169/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απόφαση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας». 

13. Το γεγονός ότι ο παραπάνω αναφερόμενος υπάλληλος αναχώρησε για τους Λειψούς την Τετάρτη 

13-11-2019 και επέστρεψε αυθημερόν, με σκοπό την σύμπραξή του στην διοικητική παραλαβή του 

έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών», ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 

μας. 

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

15. Την υπ’ αριθμ. 131/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού είκοσι επτά ευρώ (27,00€) στον Καρακατσάνη Γεώργιο, από τον Κ.Α. 

30.6422, που αφορά οδοιπορικά έξοδα του παραπάνω υπαλλήλου για τη μετάβασή του στους Λειψούς 

την Τετάρτη 13-11-2019, με σκοπό την σύμπραξή του στην διοικητική παραλαβή του έργου: 

«Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών», ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας μας. 

 

 

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                                    Ο Πρόεδρος 

- Λογιστική -Ταμειακή  Υπηρεσία                        

 
                                                                                                                   Εμμανουήλ Γρύλλης 
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