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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ   

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΘΔΡΜΗ ( Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 

 

Θέπμη,    06/07/2018 

 

 

ΑΓΑΜ: 18REQ003408761 

 
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

σεηικά με ηην έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθ.  19/2018 

μελέηηρ  με ηίηλο  «Υποζηήπιξη ηηρ ΔΕΥΑΘ ζηην 

ςλοποίηζη δπάζεων δημοζιόηηηαρ, 

πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ ηων 

αποηελεζμάηων ηος έπγος   Water resources 

efficiency and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER RESCUE 

(Acronym)»                    

 
Προς:  Το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Θέρμης 
 
Με ηην ςπ’ απιθ. 19/2018 μελέηη πποϋπολογιζμού 11.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 

2.760,00 €, δηλαδή ζςνολικήρ δαπάνηρ 14.260,00€ €, η ΓΔΤΑ Θέπμηρ ππόκειηαι 

να πποβεί ζηην ςπηπεζία με ηίηλο «Υποζηήπιξη ηηρ ΔΕΥΑΘ ζηην ςλοποίηζη 

δπάζεων δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων 

ηος έπγος   Water resources efficiency and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER RESCUE (Acronym)» για ηην ςλοποίηζη 

ζςνανηήζευν ηος έπγος απμοδιόηηηαρ ηηρ ΓΔΤΑΘ ζηο πλαίζιο ηυν παπακάηυ 

δπάζευν: 

1. Ανάπηςξη και παπαγυγή επικοινυνιακού ςλικού ηος έπγος. 

2. Γιεξαγυγή ημεπίδαρ διάσςζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος (1 ημέπα) 

3. Γιεξαγυγή εκδήλυζηρ κλειζίμαηορ ηος έπγος – ηελικό ζςνέδπιο – διάπκεια 

2 ημέπερ 

4. Γιεξαγυγή ηεσνικήρ επίζκετηρ (20-30 άηομα). 

Για ηην εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ  ςπάπσει πίζηυζη ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 

2018 ποζού 11.500,00€ με ΚΑ 64-01-05-0005 και ειρ βάπορ ηηρ οποίαρ θα γίνει η 

ςπηπεζία.  

Η ςπηπεζία θα σπημαηοδοηηθεί από ηο Γιακπαηικό Ππόγπαμμα ςνεπγαζίαρ 

Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014-2020 (ΣΟΥΟ «ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ).   
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αρ παπακαλούμε  να πάπεηε απόθαζη για ηα ακόλοςθα: 

 

Α. Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 19/2018 μελέηηρ  με ηίηλο «Υποζηήπιξη ηηρ 

ΔΕΥΑΘ ζηην ςλοποίηζη δπάζεων δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και 

διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   Water resources efficiency 

and conservative use in drinking water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» καθώρ και έγκπιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών αςηήρ 

. 

Β. Καθοπιζμό ηπόπος εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ. 

 
 

            

ςνηάσθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Ο Σςνηάξαρ 

 

 

 

 

                 ΜΑΝΟΤΑΡΙΓΟΤ ΔΛΔΝΗ  

Θεωπήθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Η Διεςθύνηπια  

Διοικ. & Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ   

 

 

 

ΚΩΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

Σςνημμένα: Σπία (3) ανηίγπαθα ηηρ ςπ’ απιθμ. 19/2018 μελέηηρ «Υποζηήπιξη 

ηηρ ΔΕΥΑΘ ζηην ςλοποίηζη δπάζεων δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και 

διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   Water resources efficiency and 

conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE 

(Acronym)». 
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