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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Πάτμος, 28 Μαΐου 2020 

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                    Αριθμ. πρωτ.: 872 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

                                          

 

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 41 

 

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». 

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. 4318/30-01-2020 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 

2020» (ΦΕΚ 800Β΄/12-03-2020). 
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8. – Την υπ’ αριθμ. 3122.1-Τ54/49481/2019/01-07-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη 

της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας 

Πάτμου και Αρκιών”» (ΦΕΚ 2874Β΄/05-07-2019). 

9. – Την υπ’ αριθμ. 1772/22-10-2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «3Κ 

Τεχνική Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας 

Πάτμου και Αρκιών» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005736955). 

10. – Την υπ’ αριθμ. ΤΤΥΜΔ/12644 εξ./04-11-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 66ΓΤ7ΛΞ-ΝΞΓ), με την οποία ο υπάλληλος της Υπηρεσίας μας Γεώργιος 

Καρακατσάνης, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του ανωτέρω 

έργου.   

11. – Την ανάγκη ο ανωτέρω υπάλληλος της Υπηρεσίας μας να μεταβεί στους Αρκιούς, με σκοπό την 

παροχή οδηγιών για την έντεχνη εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου στον διευθύνοντα αυτό από 

πλευράς της αναδόχου εταιρείας. 

12. – Την υπ’ αριθμ. 40/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απόφαση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας». 

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

27-05-2020 και επέστρεψε αυθημερόν. 

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

15. – Την υπ’ αριθμ. 79/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (25,50€) στον Καρακατσάνη 

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

μετάβασή του στους Αρκιούς την Τετάρτη 27-05-2020, με σκοπό την παροχή οδηγιών για την έντεχνη 

εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών» στον 

διευθύνοντα αυτό από πλευράς της αναδόχου εταιρείας. 

 

 

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                                   Ο Πρόεδρος 

- Λογιστική -Ταμειακή  Υπηρεσία                        

 

                                                                                                                    Ελευθέριος Πέντες  

                                                                                                          Δήμαρχος Πάτμου                                                                                               
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