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1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 132/Α’/19-07-2018) όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/80) όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 3,παρ.11 του Ν.2130/1993(ΦΕΚ 62/Α/93) 

σύμφωνα με το οποίο:  

«ομοίως τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων η αλλων 

φορέων που υπηρετούσε η υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 

, μπορεί με αίτηση του να αποσπάται στην επιχείρηση , με απόφαση του 

αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού 

συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για 

διάστημα μέχρι πέντε ετη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για αλλα 

πέντε ετη. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού 

προσωπικού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α.». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/80) περι 

αρμοδιοτήτων  Γενικού Διευθυντή. 

5. Την με αριθμό 56/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

με την οποία αιτείται η απόσπαση του υπαλλήλου κ. ΛΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ  του 

ΧΡΗΣΤΟΥ, σε συνέχεια  αίτησης του ιδίου ,αρ.πρωτ. 12189/21-3-2019. 

6. Την με αριθμό 1265/αρ.πρωτ. 12856/27-03-2019(ΑΔΑ : 6H0AΩΡΣ-69Π) 

απόφαση Δημάρχου Θέρμης με την οποία έχει εγκριθεί η απόσπαση από τον 

Δήμο Θέρμης στην Δ.Ε.Υ.Α ΘΕΡΜΗΣ,  του υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 

Υδραυλικών κ. ΛΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ  του ΧΡΗΣΤΟΥ με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου. 

7. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Την αποδοχή της απόσπασης  από τον Δήμο Θέρμης στην Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης  & Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), του  υπάλληλου κ. ΛΟΛΑ 

ΙΩΑΝΝΗ  του ΧΡΗΣΤΟΥ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ειδικότητας του 

κλάδου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 

31-03-2022  για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

2. Την απασχόληση του υπαλλήλου στην ειδικότητα του υδραυλικού ΔΕ. 

3. Η δαπάνη για την μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου , το οποίο θα συνεχίσει 

να διέπεται από το υπηρεσιακό ,μισθολογικό , ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την απόσπαση του, θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης και τους Κ.Α. 60-01-00-0002 « Τακτικές Αποδοχές 

Προσ.Τεχν.Υπηρ.Τακτ» & Κ.Α. 60-02-00-0005 «Εργοδοτικές εισφορές Προς. 

Τεχν.Υπηρ.Τακτ.». 

4. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση  στους 

Κ.Α. 60-01-00-0002 « Τακτικές Αποδοχές Προσ.Τεχν.Υπηρ.Τακτ» & Κ.Α. 60-02-

00-0005 «Εργοδοτικές εισφορές Προς. Τεχν.Υπηρ.Τακτ.». 

 

 

                                                                      Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

                                                                                      Κωστίκα Μαρία  
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