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Θέρμη 18-01-2018 

 
«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

Θέμα:« Εντολή μετακίνησης σπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»  

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 

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

4. Τελ κε αξηζκφ 22/2016 απφθαζή ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηελ ζπκκεηνρή 

ηεο ΔΕΥΑ Θέξκεο σο εηαίξνο, ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην πξφγξακκα Interreg V-A 

“GREECE - BULGARIA 2014‐2020” (2ε Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ, Αξηζ. Πξσηνθ.: 

302200/MA5726) κε ηίηιν "Απνδνηηθφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζπληεξεηηθή δήηεζε ζε 

ζπζηήκαηα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ – WATER RESCUE (Αθξσλχκην)" ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 2, Θεκαηηθφ Σηφρν 06, Επελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6f θαη Εηδηθφ Σηφρν 6. 

5. Τελ κε αξηζκφ 91/2017 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κε ηελ νπνία ε Δ.Ε.Υ.Α., σο 

εηαίξνο, ζπλαίλεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Water resources efficiency and 

conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE» ("Απνδνηηθφηεηα 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζπληεξεηηθή δήηεζε ζε ζπζηήκαηα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ – 

WATER RESCUE”) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, Θεκαηηθφ Σηφρν 06, Επελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα 6f θαη Εηδηθφ Σηφρν 6, ζην πξφγξακκα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 

2014‐2020” (2ε Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ, Αξηζ. Πξσηνθ.: 302200/MA5726) κε 

επηθεθαιή εηαίξν ηε ΔΕΥΑ Κνκνηελήο 

6. Τελ κε αξηζκφ 163/2017 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΕΥΑΘ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ νκάδαο 

έξγνπ  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο κε ηίηιν 'Απνδνηηθφηεηα 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζπληεξεηηθή ρξήζε ζε ζπζηήκαηα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ – WATER 

RESCUE» ζην πξφγξακκα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020”  

7. Τελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ θ. Παζηά Θνδψξα Δ/ληξηα Τ.Υ. ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θαη Μαλνπζαξίζνπ Ειέλε Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθνχ Τκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

ζηελ 1ε ζπλάληεζε - 'Kick off Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020' 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή ηελ Πέκπηε 25 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Εγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Θέξκεο θ. Παζηά Θενδψξα Δ/ληξηα 

ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θαη θ. Μαλνπζαξίζνπ Ειέλε Πξντζηακέλε 

Οηθνλνκηθνχ Τκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ ζηελ Κνκνηελή πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

δηεξγαζίεο ηεο 1εο ζπλάληεζεο - 'Kick off Meeting of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 

2014-2020' πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή ηελ Πέκπηε 25 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο κε ηίηιν 'Απνδνηηθφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ θαη 

ζπληεξεηηθή ρξήζε ζε ζπζηήκαηα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ – WATER RESCUE» ζην 

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

2. Εγθξίλεη ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Κνκνηελή νδηθψο, κε ηδηφθηεην απηνθίλεην, (εκέξα 

αλαρψξεζεο ε 25ε/01/2018 πξσηλή - εκέξα επηζηξνθήο ε 25ε/01/2018 βξαδηλή- εκέξα 

αλάιεςεο θαζεθφλησλ ε 26ε/1/2018).  

3. Εληέιιεηαη ε αλαρψξεζε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ηελ 25ε /01/2018 πξσηλή. 

4. Εγθξίλεη εκεξήζηα απνδεκίσζε ζηνλ αλσηέξσ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαηξνθήο 

θαη άιισλ έθηαθησλ αλαγθψλ. Η απνδεκίσζε ζα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 11 παξ.2 ηνπ Ν.4336/2015. 

5. Δαπάλε ζπκκεηνρήο δελ πθίζηαηαη. 

ΑΔΑ: 66ΟΖΟΛΖΛ-ΙΕΣ



6. Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ζηνλ  Κ.Α. 60-0-00-0005 κε ηίηιν: 

“ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞ. & ΔΙΑΜΟΝΗΣ WATER RESCUE”  ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία 

δεζκεχεηαη θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 
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