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Θέρμη 26-05-2016

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Εντολή  εκτός  έδρας  μετακίνησης  υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης »

                                                                                                                            
   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. Το με αριθμό οικ.Κ/24925/05/2017 έγγραφο της Γ.Γ. Υποδομών Συμβούλιο Δημοσίων 

έργων Τμήμα Κατασκευών.
5. Την ανάγκη συμμετοχής της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μετά από την με 

αριθμό  οικ.Κ/24925/05/2017  πρόσκληση  για  την  19η συνεδρίαση  του  Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων την 30η/05/2017. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει την συμμετοχή της υπαλλήλου, Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κ. 

Πασιά  Θεοδώρα,  στην  19η συνεδρίαση  του  Συμβουλίου  Δημοσίων  έργων  Τμήμα 
Κατασκευών που θα γίνει την 30η-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα 
Σ.Δ.Ε. οδός Χαριλάου Τρικούπη 182, Αθήνα. Η κ. Πασιά Θεοδώρα θα παρευρεθεί ως 
εισηγήτρια  του  θέματος  ''Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΘΕΡΜΗΣ»  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  50 
«Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Α΄/08-08-2016)''.

2. Εγκρίνει  την  μετάβαση  της  Δ/ντριας  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  Κ.  Πασιά 
Θεοδώρα αεροπορικώς στην Αθήνα (ημέρα αναχώρησης η 30η/05/2017 πρωινή - ημέρα 
επιστροφής  η  30η/5/2017  βραδινή-  ημέρα  ανάληψης  καθηκόντων  η  31η/5/2017) 
προκειμένου να συμμετάσχει 19η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων Τμήμα 
Κατασκευών που θα γίνει την 30η-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα 
Σ.Δ.Ε.  οδός  Χαριλάου  Τρικούπη  182,  Αθήνα. Οι  δαπάνες  μετακίνησή  της  θα 
περιλαμβάνουν το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και το  αντίτιμο των εισιτηρίων 
όλων  των  απαιτούμενων  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  που  θα  χρησιμοποιήσει  η 
μετακινούμενη για τη μετάβαση της  από και προς το χώρο στον οποίο διενεργείται η 
συνεδρίαση.

3. Εγκρίνει ημερήσια αποζημίωση στον 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 του ανωτέρω υπαλλήλου την 30η/05/2017 πρωινή.
5. Η  κάλυψη  των  ανωτέρω  δαπανών  μετά  την  πραγματοποίηση  της  μετακίνησης  και 

έγκρισης  του  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Δαπάνη  συμμετοχής  δεν 
υφίσταται.

6. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2017  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
                                                     

ΑΔΑ: Ω1ΩΘΟΛΖΛ-Θ4Ρ
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