
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 272/2018 Θέμα: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4978/23-11-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την με 

αριθμό  91/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  η Δ.Ε.Υ.Α.,  ως  εταίρος,  συναίνεσε  στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Water resources efficiency and conservative use in drinking water 

supply systems – WATER RESCUE» ("Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε 

συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE”) στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματικό 

Στόχο 06, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f και Ειδικό Στόχο 6, στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE 

- BULGARIA 2014‐2020” (2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Αριθ. Πρωτοκ.: 302200/MA5726) 

με επικεφαλή εταίρο τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Με την με αριθμό 163/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ ορίστηκε η ομάδα έργου  για την 
υλοποίηση της  συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  με  τίτλο 'Αποδοτικότητα υδατικών  πόρων και 
συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού –  WATER RESCUE» στο πρόγραμμα 
Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020” RESCUE» στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE 

- BULGARIA 2014‐2020”   ως εξής:

1. Πασιά Θεοδώρα ως υπεύθυνη έργου με αναπληρωτή Κωνσταντινίδη Πέτρο
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2.  Μανουσαρίδου  Ελένη  ως  υπεύθυνη  οικονομικής  διαχείρισης  του  έργου  με  αναπληρώτρια 
Ζωντανού Μαρία και 
3.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  ως  υπεύθυνο  διαχείριση  τεχνικών  στοιχείων  του  έργου  με 
αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την από 31-10-2018 πρόσκληση της Gotse 

Delchev Municipality-  Βουλγαρίας  και  την  από  20-11-2018  τελική  agenta ως  partner (PB5) 

κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην 2η συνάντηση – 2nd Project Meeting of the 

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020' Πρόγραμμα WATER RESCUE που θα πραγματοποιηθεί 

στο  Gotse Delchev της  Βουλγαρίας  την Παρασκευή  30 Νοεμβρίου 2018.  Εξαιτίας  αφενός  του 

γεγονότος μη οριστικοποίησης της τελικής ατζέντα αλλά και των μελών της ομάδας έργου που 

δύναται να μεταβούν στην ανωτέρω 2η συνάντηση και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε 

συνεδριάσει το Δ.Σ. σε χρόνο κατάλληλο ώστε να μπορεί να εγκρίνει την μετάβαση υπαλλήλων 

έγκαιρα,  λήφθηκε  η  με  αριθμό  148/2018 απόφαση  του Προέδρου  με  την  οποία  εγκρίνεται  η 

μετακίνηση  της  υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  κ.  Πασιά  Θεοδώρα  Δ/ντρια  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο  Gotse Delchev της Βουλγαρίας  προκειμένου να συμμετάσχει στις 

διεργασίες της 2ης συνάντησης - ' 2nd Project Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-

2020' που θα πραγματοποιηθεί στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 

2018 στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο 'Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και 

συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού –  WATER RESCUE» στο πρόγραμμα 

Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020”. Εγκρίθηκε η μετάβασή της στο Gotse Delchev της 

Βουλγαρίας να γίνει μέσω ταξιδιωτικού γραφείου,  (ημέρα αναχώρησης η 29η/11/2018 πρωινή - 

ημέρα επιστροφής η  1η/12/2018 -  ημέρα ανάληψης  καθηκόντων η 3η/12/2018).  Εντάλθηκε  η 

αναχώρηση  της  ανωτέρω  υπαλλήλου  την  29η /11/2018  πρωινή.  Εγκρίθηκε  δε  και  ημερήσια 

αποζημίωση  στην  ανωτέρω  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  διατροφής  και  άλλων  έκτακτων 

αναγκών.  Η  αποζημίωση θα  καταβληθεί  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.2  του 

Ν.4336/2015. Δαπάνη συμμετοχής δεν υφίσταται.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ζήτησε από τα μέλη την έγκριση της μετάβασης 

της κ. Πασιά Θεοδώρα Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο  Gotse Delchev της 

Βουλγαρίας  προκειμένου  να  συμμετάσχει  στις  διεργασίες  της  2ης  συνάντησης  -  '  2nd Project 

Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020' που θα πραγματοποιηθεί  στο  Gotse 

Delchev της  Βουλγαρίας  την  Παρασκευή  30  Νοεμβρίου  2018  στα  πλαίσια  της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο 'Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση 

σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE» στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE - 

BULGARIA 2014‐2020” με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 148/2018 απόφαση του 

Προέδρου της Επιχείρησης καθώς και την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου κ. Πασιά Θεοδώρα Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, στις 
διεργασίες της 2ης συνάντησης - ' 2nd Project Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 
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2014-2020' που θα πραγματοποιηθεί στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας την Παρασκευή 30 
Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης  πράξης με τίτλο 'Αποδοτικότητα 
υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER 
RESCUE» στο πρόγραμμα Interreg  V-A “GREECE -  BULGARIA 2014‐2020” με τους όρους 
που αναφέρονται στην με αριθμό 148/2018 απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης καθώς 
και την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 
του Ν.4336/2015.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 272/29-11-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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