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Αξηζκ. Απνθ.254/2017 

Θέξκε 13-12-2017 

 
 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Σσμμετοτή σπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορυωτικό 

σεμινάριο» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120 

4. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

5. Σελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ δηελέξγεηα ζεκηλαξίνπ μέσω 

σύγτρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) την 15
η
 -12-2017, από το ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ με θέμα «Διενέργεια ηλεκηρονικών διαγωνιζμών μέζω 

ηης Διαδικησακής πύλης ηοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για διαγωνιζμούς Προμηθειών & Υπηρεζιών» , θαη 

ηελ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ απφ ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ησλ 

νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλσηέξσ ζεκαηνινγία.   

6. Σν γεγνλφο φηη θξίλεηαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.   

7. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Γήκνπ ζην ΚΑ 

60-03-00-0001 

8. Σελ κε αξηζκφ ΑΑΤ00174 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

9. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

10.  Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Σε ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην  πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 15ε-12-2017 κέζσ ηειεθαηάξηηζεο (e-learning), απφ ην 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ κε Α.Φ.Μ. 998868184 πνπ εδξεχεη 

Αλησλνπνχινπ 27 Βφινο κε ζέκα «Διενέργεια ηλεκηρονικών διαγωνιζμών μέζω ηης 

Διαδικησακής πύλης ηοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για διαγωνιζμούς Προμηθειών & Υπηρεζιών» αμίαο 

240,00€ γηα ηε ζπκκεηνρή δχν  (2) αηφκσλ ήηνη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά άηνκν 

αλέξρεηαη ζε 120,00€. 

2. Οξίδνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην νη: θ. Μαλνπζαξίδνπ Διάλε Πξντζηακέλε 

Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο, θαη Γθφγθνο Παλαγηψηεο  Π.Δ. Οηθνλνκνιφγσλ, Τπάιιεινο 

Γξαθείνπ, ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
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3. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ζηνλ Κ.Α. 60-03-00-0001 ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο πνζνχ 240,00€. 

4. Βεβαίσζε ησλ εξγαζηψλ ζεσξείηαη ε παξάδνζε ηνπ πιηθνχ θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία. 

 

 

 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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