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Θέρμη 19-01-2016

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

                                                                                                                            
   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. 4336/2015
4. Την ανάγκη επιμόρφωσης και λήψης τεχνογνωσίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Την διενέργεια Επιστημονικού Συνέδριου με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - 

Ανταλλαγή  Βέλτιστων  Πρακτικών  στην  Ευρώπη» από  την  ‘Ένωση  Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

6. Την εισήγηση  του Διοικητικού  Τμήματος  αναφορικά με την διενέργεια  του ανωτέρου 
Επιστημονικού Συνέδριου  με θέμα:  ««Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή 
Βέλτιστων  Πρακτικών  στην  Ευρώπη» το  οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  την  26η  &  27η 
Ιανουαρίου  2016,  στο  χώρο  «TheHUBEvents» στην  Αθήνα,  και  την  αναγκαιότητα 
παρακολούθησης του από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης των οποίων η αρμοδιότητα 
σχετίζεται με την ανωτέρω θεματολογία.  

7. Το  γεγονός  ότι  κρίνεται  απαραίτητη  η ενημέρωση  &  επιμόρφωση  υπαλλήλων  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σε  θέματα  όπως: Οι  επενδυτικές  προοπτικές  των  Δ.Ε.Υ.Α.  στην  νέα  
επενδυτική  περίοδο  (νέο  ΕΣΠΑ),  η  τιμολόγηση  ως  εργαλείο  για  την  μείωση  της  
κατανάλωσης μετά την εφαρμογή του “Καλλικράτη”, τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α.,  
το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. και η ανάγκη για επικαιροποίησης του, προοπτικές των 
Δ.Ε.Υ.Α. με στόχο την αειφορία  κ.α θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο συνέδριο.

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει  την συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ  κ.  Γεωργακούδη Κωνσταντίνο 
Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό,  Προϊστάμενο  Τμήματος  Βιολογικού  Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου, 
Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Υδάτινων  Πόρων  και  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη,  Δ.Ε.  Λογιστικού 
Διοικητικού, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος η οποία έχει επιφορτισθεί και με τη διαχείριση 
των έργων μέσω ΕΣΠΑ και των χρηματοροών του προγράμματος, στο Επιστημονικό Συνέδριο που 
διοργανώνεται στην Αθήνα με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων 
Πρακτικών στην Ευρώπη» την 26η & 27η Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «TheHUBEvents», από την 
‘Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS. 
2. Εγκρίνει  τη  μετάβασή  τους  στην  Αθήνα  αεροπορικώς  στην  οικονομική  θέση  (ημέρα 
αναχώρησης  η  26η/01/2016  πρωινή  -  ημέρα  επιστροφής  η  28η/01/2016  μεσημβρινή-  ημέρα 
ανάληψης καθηκόντων η 29η/01/2016) και την διαμονή τους σε ξενοδοχείο της πόλης ειδικότερα 
την κράτηση δύο δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις,  δαπάνης 72,00€/άτομο/διανυκτέρευση ήτοι 
288,00€  συνολικά (Κατηγορία  ΙΙ,  μέχρι  60  ευρώ  ανά  διανυκτέρευση.  Τα  ανωτέρω  ποσά 
προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών  
και Θεσσαλονίκης),  κατά την 26η/01/2016 & 27η//01/2016, προκειμένου αυτοί να συμμετάσχουν 
στο  διήμερο  σεμινάριο  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  26η  &  27η  Ιανουαρίου  2016  στο  χώρο 
«TheHUBEvents». Οι δαπάνες μετακίνησή τους θα περιλαμβάνουν και το αντίτιμο των εισιτηρίων 
όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουν οι μετακινούμενοι για 
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τη μετάβαση τους  από και προς το αεροδρόμιο  αναχώρησης και προορισμού και το χώρο στον 
οποίο διενεργείται το συνέδριο.

3. Εγκρίνει ημερήσια αποζημίωση στους 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.

4. Εντέλλεται η αναχώρηση των ανωτέρω υπάλληλων την 26η/01/2016 πρωινή.
5. Η κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα γίνει με την έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής 
στο όνομα των δικαιούχων μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης και έγκρισης του από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δαπάνης συμμετοχής δεν υφίσταται.

6. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στον  Κ.Α. 64-12-00-0000 υπάρχει 
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης.

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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