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Θέρμη 16-09-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:« Εντολή μετακίνησης και συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης σε ημερίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του  Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
3. Τις διατάξεις κατ αναλογία του ν. 2685/1999 περί «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 

υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

4. Την πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) αναφορικά με τη διοργάνωση ημερίδας 
την 27η/09/2013 με θέμα:  Μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων: Διαδικτυακή 
εκπαίδευση χειριστών –πρόγραμμα ΝΗΡΕΑΣ & εφαρμογές αποκεντρωμένης διαχείρισής  
τους.

5. Το γεγονός ότι η ημερίδα λαμβάνει χώρα κατά τις πρωινές ώρες την 27η /09/2013 και η 
απόσταση υπερβαίνει την ορίζουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999.

6. Την ανάγκη επιμόρφωσης και λήψης τεχνογνωσίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
7. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  είναι  η πρώτη και  μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του 

κλάδου της,  μετά  την Ε.Υ.Δ.Α.Π.  και  την  Ε.Υ.Α.Θ.,  σύγχρονη,  με  υπηρεσίες  υψηλής 
ποιότητας και μπορεί να παρέχει στοιχεία τεχνογνωσίας στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

8. Το γεγονός  ότι  κρίνεται  εποικοδομητική  η  επίσκεψη προσωπικού  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στις 
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τη λειτουργία της 
και  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  της και  ειδικότερα  σε  θέματα  διοίκησης  και 
λειτουργίας,  θέματα  διαχείρισης  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  θέματα  υποδομών  ύδρευσης, 
αποχέτευσης και στερεών αποβλήτων.

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει  την  επίσκεψη  των  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ  κ.  Πασιά  θεοδώρα  Π.Ε. 
Μηχανολόγο  Μηχανικό  Δ/ντρια  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  κ.  Φωτιάδη  Αθανάσιο  Δ.Ε. 
Υδραυλικών  Προϊστάμενο  τμήματος  αποχέτευσης  και  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη  Δ.Ε.  Λογιστικού 
Διοικητικού  υπεύθυνη  Λογιστηρίου  στις  εγκαταστάσεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  στη  Λάρισα  κατά  την 
26η/09/2013.
2. Εγκρίνει  την  συμμετοχή  των  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ  κ.  Πασιά  θεοδώρα  Π.Ε. 
Μηχανολόγο  Μηχανικό  Δ/ντρια  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  κ.  Φωτιάδη  Αθανάσιο  Δ.Ε. 
Υδραυλικών  Προϊστάμενο  τμήματος  αποχέτευσης  και  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη  Δ.Ε.  Λογιστικού 
Διοικητικού  υπεύθυνη  Λογιστηρίου,  στην  ημερίδα  που  διοργανώνεται  από  την  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  την 
27η/09/2013  με  θέμα:  Μικρές  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων:  Διαδικτυακή  εκπαίδευση 
χειριστών  –πρόγραμμα ΝΗΡΕΑΣ & εφαρμογές  αποκεντρωμένης  διαχείρισής  τους στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τέρμα Τυχερού Λάρισα.
3. Εγκρίνει  τη μετάβασή τους στην Λάρισα (ημέρα αναχώρησης  η 26η/09/2013 πρωινή- 
ημέρα επιστροφής η 27η/09/2013 απογευματινή- ημέρα ανάληψης καθηκόντων η 30η/09/2013), 
με μεταφορικό μέσο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  την διαμονή τους σε ξενοδοχείο  της  πόλης κατά την 
26η/09/2013 προκειμένου  αυτοί  να  συμμετάσχουν στην ημερίδα που θα  πραγματοποιηθεί  την 
27η/09/2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τέρμα Τυχερού Λάρισα. Ειδικότερα την 
κράτηση δύο δίκλινων στο ξενοδοχείο IMPERIAL HOTEL δαπάνης 160,00€ συνολικά.
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4. Εγκρίνει ημερήσια αποζημίωση στους ανωτέρω για την κάλυψη των δαπανών διατροφής 
και  άλλων  έκτακτων  αναγκών.  Η  αποζημίωση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις που καθορίζονται από τον Ν.2685/1999.

5. Εντέλλεται η αναχώρηση των ανωτέρω υπάλληλων την 26η/09/2013 πρωινή. 
6. Η δαπάνη διοδίων επί κινήσεως μέσω του εθνικού οδικού δικτύου θα καλυφθεί από την 
πάγια προκαταβολή. 

7. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στους Κ.Α 64-01-00-0001 & Κ.Α. 
64-00-01-00000 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  

                                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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