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ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
Θέμα:« Εντολή μετακίνησης σπαλλήλοσ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»  

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ). 

3. Σηο δηαηάμεηο θαη αλαινγία ηνπ λ. 4336/2015 

4. Σελ κε αξηζκό 22/2016 απόθαζή ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο σο εηαίξνο, ζηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην 

πξόγξακκα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020” (2ε Πξόζθιεζε 

Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, Αξηζ. Πξσηνθ.: 302200/MA5726) κε ηίηιν 

"Απνδνηηθόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζπληεξεηηθή δήηεζε ζε ζπζηήκαηα 

παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ – WATER RESCUE (Αθξσλύκην)" ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 2, Θεκαηηθό ηόρν 06, Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6f θαη Δηδηθό 

ηόρν 6. 

5. Σελ κε αξηζκό 91/2017 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κε ηελ νπνία ε 

Γ.Δ.Τ.Α., σο εηαίξνο, ζπλαίλεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Water 

resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – 

WATER RESCUE» ("Απνδνηηθόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζπληεξεηηθή δήηεζε ζε 

ζπζηήκαηα παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ – WATER RESCUE”) ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 2, Θεκαηηθό ηόρν 06, Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6f θαη Δηδηθό 

ηόρν 6, ζην πξόγξακκα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020” (2ε 

Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, Αξηζ. Πξσηνθ.: 302200/MA5726) κε 

επηθεθαιή εηαίξν ηε ΓΔΤΑ Κνκνηελήο 

6. Σελ κε αξηζκό 163/2017 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΘ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό 

νκάδαο έξγνπ  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο πξάμεο κε ηίηιν 

'Απνδνηηθόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζπληεξεηηθή ρξήζε ζε ζπζηήκαηα 

παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ – WATER RESCUE» ζην πξόγξακκα Interreg V-A 

“GREECE - BULGARIA 2014‐2020”  

7. Σελ 31-10-2018 πξόζθιεζε ηεο Gotse Delchev Municipality- Βνπιγαξίαο θαη 

ηελ από 20-11-2018 ηειηθή agenta σο partner (PB5). 

8. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ππαιιήινπ θ. Παζηά Θνδώξα Γ/ληξηα 

Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηελ 2ε ζπλάληεζε – 2nd Project Meeting of the Interreg 

V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020' Πξόγξακκα WATER RESCUE πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Gotse Delchev ηεο Βνπιγαξίαο ηελ Παξαζθεπή 30 

Ννεκβξίνπ 2018. 

9. Σν γεγνλόο όηη ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα κεηάβαζεο ε εκέξα 

αλαρώξεζεο είλαη ηελ Πέκπηε 29-11-2018 θαη εκεξνκελία επηζηξνθήο ην 

άββαην 1-12-2018. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θ. Παζηά 

Θενδώξα Γ/ληξηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζην Gotse Delchev 

ηεο Βνπιγαξίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο ηεο 2εο 

ζπλάληεζεο - ' 2nd Project Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 

2014-2020' πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Gotse Delchev ηεο Βνπιγαξίαο ηελ 

Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ 2018 ζηα πιαίζηα ηεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο 

πξάμεο κε ηίηιν 'Απνδνηηθόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζπληεξεηηθή ρξήζε ζε 

ζπζηήκαηα παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ – WATER RESCUE» ζην πξόγξακκα 

Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020”.   

1. Δγθξίλεη ηε κεηάβαζή ηεο ζην Gotse Delchev ηεο Βνπιγαξίαο, κε ηαμηδησηηθό 

γξαθείν, (εκέξα αλαρώξεζεο ε 29ε/11/2018 πξσηλή - εκέξα επηζηξνθήο ε 

1ε/12/2018 - εκέξα αλάιεςεο θαζεθόλησλ ε 3ε/12/2018).  

2. Δληέιιεηαη ε αλαρώξεζε ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ ηελ 29ε /11/2018 πξσηλή. 

3. Δγθξίλεη εκεξήζηα απνδεκίσζε ζηνλ αλσηέξσ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

δηαηξνθήο θαη άιισλ έθηαθησλ αλαγθώλ. Η απνδεκίσζε ζα θαηαβιεζεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ.2 ηνπ Ν.4336/2015. 

4. Γαπάλε ζπκκεηνρήο δελ πθίζηαηαη. 

5. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη ζηνλ  Κ.Α. 60-03-00-

0005 κε ηίηιν: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞ. & ΔΙΑΜΟΝΗΣ WATER RESCUE”  ππάξρεη εγγεγξακκέλε 

ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία έρεη δεζκεπηεί κε ηελ κε αξηζκό ΑΑΤ0078/2018 θαη ζα 

δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 

 

 
 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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