
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/28-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 93/2012

Θέμα:«Εκτέλεση εργασιών εκπαίδευσης και αξιοποίησης 
προσωπικού  για  την  υλοποίηση  προγραμμάτων 
δημοσιότητας και προβολής του έργου της επιχείρησης, 
σχεδιασμού  εταιρικής  ταυτότητας  της  Δ.Ε.Υ.Α., 
παραγωγής σχετικών εντύπων και εντύπου σύμφωνα με 
το άρθρο 19 του ν. 1069/80»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 28 
Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2232/25-06-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1  Λεμονάκη Χρυσούλα   προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Καρκατζίνος Νικόλαος 

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών  &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, μετά τη 
συγχώνευση  των πρώην ΔΕΥΑΚ Θέρμης  και  ΔΕΥΑΚ Μίκρας  στο  πλαίσιο  των προβλεπόμενων 
ενεργειών  από  το  ν.  3852/2010  (σχέδιο  Καλλικράτης)  επεκτάθηκε  επιπλέον  η  γεωγραφική 
έκταση των δραστηριοτήτων της ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α. και στη δημοτική ενότητα Βασιλικών (πρώην 
Δήμος Βασιλικών) ενώ μετά και την κατάργηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής 
Μίκρας, περιήλθε στη Δ.Ε.Υ.Α. και το έργο του εν λόγω Συνδέσμου.

 Οι αλλαγές αυτές είχαν ως συνέπεια μια σειρά από αποφάσεις που επηρέασαν άμεσα τους 
καταναλωτές. Για παράδειγμα αναφέρε ότι:
1. Ενοποιήθηκε το τιμολόγιο ύδρευσης σε όλο το Δήμο με αποτέλεσμα τη σημαντική αλλαγή του 

κόστους κατανάλωσης ιδιαίτερα στις υψηλές καταναλώσεις πόσιμου νερού 
2. Επιβλήθηκε  για  πρώτη φορά ΦΠΑ στους λογαριασμούς ύδρευσης της δημοτικής ενότητας 

Βασιλικών

3. Επιβλήθηκε για πρώτη φορά το ειδικό τέλος του άρθρου 11 του 1069/1980 στους 
λογαριασμούς ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Βασιλικών 

4. Υλοποιούνται νέα σημαντικά έργα υποδομών ανά δημοτική ενότητα που αφορούν άμεσα του 
δημότες.

Καθώς όμως η εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων επιχειρείτε εντός του περιβάλλοντος 
της  διαρκούς  οικονομικής  ύφεσης,  τα  ζητήματα  που  ανακύπτουν  από  τις  αντιδράσεις,  τις 
συμπεριφορές,  και  τις  διαμαρτυρίες  των  καταναλωτών  αποκτούν  σταδιακά  τον  χαρακτήρα 
σημαντικού και διογκούμενου προβλήματος το οποίο είναι αδύνατο να διαχειριστούν οι υπάλληλοι 
της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση. 
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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αρ. αποφ. Δ.Σ. 
58/2011) τα θέματα διαχείρισης της επικοινωνίας και των σχέσεων με το καταναλωτικό κοινό 
εντάσσονται στις υποχρεώσεις του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων. Δεδομένου όμως του γεγονότος 
ότι :
- το προαναφερθέν γραφείο δεν είναι ακόμα στελεχωμένο,
- το προσωπικό δεν μπορεί να διαχειριστεί τις οξύτατες διαμαρτυρίες των καταναλωτών καθώς 

δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις, 
- η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις είναι ελλιπής (ειδικότερα 

ανά δημοτική ενότητα)
- οι καθημερινές και διαρκώς αυξανόμενες οξυμένες καταστάσεις επηρεάζουν σημαντικά τόσο 

την απόδοση και λειτουργία των εργαζομένων στην επιχείρηση, όσο και την εικόνα και την 
αξιοπιστία της Δ.Ε.Υ.Α προς τους δημότες καταναλωτές .

Επιπλέον των παραπάνω, συνεχίζει να υφίσταται σύγχυση μεταξύ των διακριτών ρόλων 
των υπηρεσιών του Δήμου και  των υπηρεσιών της Δ.Ε.ΥΑ.  με συνέπεια πολλά αιτήματα των 
πολιτών  να  απευθύνονται  σε  λάθος  υπηρεσίες,  να  αργεί  η  διαβίβαση  των  αιτημάτων  στις 
υπηρεσίες της Δ.Ε.ΥΑ. και έτσι να δημιουργείται μια αίσθηση αδιαφορίας στους πολίτες απέναντι 
στα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να λειτουργήσει η επιχείρηση με τρόπο που 
προάγει τα συμφέροντα των δημοτών, συμβάλλει στη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου για την 
προστασία του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων της περιοχής, συντελεί άμεσα ή έμμεσα 
στην  αποτελεσματικότερη  εκπλήρωση  των  σκοπών  της  Δ.Ε.ΥΑ.  Θέρμης  προς  τους  55.000 
καταναλωτές  της  και  ανταποκρίνεται  στο  ανάλογο  προσήκον  μέτρο,  χωρίς  να  υπερβαίνει  τα 
εύλογα  όρια  που διαγράφονται  με  την τήρηση  της  αρχής  της  οικονομικότητας,  εν  όψη των 
συνθηκών πραγματοποίησης της, προτείνετε η επιχείρηση να προχωρήσει :

1.  Στην αξιοποίηση, επιμόρφωση, προετοιμασία και πρακτική κατάρτιση υπαλλήλων επί των 
εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σε θέματα διαχείρισης σχέσεων, επικοινωνίας και 
καταστάσεων κρίσεων με τους καταναλωτές.

2. Στο σχεδιασμό του απολογιστικού εντύπου βάσει του ν. 1069/80 ενημερωτικών εντύπων.
3. Στη διαμόρφωση και ανάδειξη ενιαίας και αναγνωρίσιμης εταιρικής ταυτότητας, σύμφωνα 

με τα παραδείγματα άλλων Δ.Ε.Υ.Α μελών της Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης.
4. Στην  ενημέρωση  των  δημοτών  ανά  καταναλωτική  κατηγορία  για  θέματα  που 
αφορούν τις αρχές και τις πρακτικές της καταναλωτικής οικονομίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, τις  προσωρινές,  λόγω έργων, κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στους κεντρικούς δρόμους των δημοτικών ενοτήτων 

Ως εκ τούτου συγκεκριμενοποιώντας τ’ ανωτέρω, οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν :
Α)  Πλήρη  κύκλο  30  ενοτήτων  εργαστηρίου  (workshop)  πρακτικής  εξάσκησης  για  ομάδες 
στελεχών και υπαλλήλων, με θέμα «Πρόληψη και Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων». 
Δαπάνης: 11 άτομα *140ώρες *2,00€=2.880,00€ 
40 άτομα *10ώρες *2,00€=800,00€
Β) Σχεδιασμό του απολογιστικού εντύπου βάσει του ν. 1069/80 ενδεικτικής δαπάνης 1.100,00€ 
πλέον του Φ.Π.Α.
Γ) Σχεδιασμό Ενημερωτικού εντύπου προς τους δημότες καταναλωτές, σχετικά με τη νέα ενιαία 
οικονομική πολιτική της ΔΕΥΑ Θέρμης και με τον νέο διακριτό ρόλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ανά 
δημοτική ενότητα λόγω Καλλικράτη ενδεικτικής δαπάνης 1.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.
Δ)  Σχεδιασμό  Ενημερωτικού  εντύπου  προς  τους  τοπικούς  επαγγελματίες  σχετικά  με  το  νέο 
επαγγελματικό  τιμολόγιο  της  ΔΕΥΑ Θέρμης και  τις  συνέργιες  για  την προστασία  του τοπικού 
περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων ενδεικτικής δαπάνης 1.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.
Ε) Ενημερωτική καταχώριση στη εφημερίδα του Δήμου και ενημερωτικό flyer με οδηγίες προς 
τους αγρότες καταναλωτές για την ορθολογικότερη διαχείριση του καταναλισκόμενου νερού και 
τις  συνέπειες  από  την  ακούσια  ή  εκούσια  πρόκληση  βλαβών  στο  δίκτυο  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης 
ενδεικτικής δαπάνης 1.100,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

ΣΤ) Ενημερωτική καταχώριση, πινακίδες και banner σήμανσης των υπό εκτέλεση έργων με την 
ενημέρωση  των  πολιτών  σχετικά  με  τις  προσωρινές  λόγω  έργων  κυκλοφοριακές  ή  άλλες 
ρυθμίσεις ενδεικτικής δαπάνης 1.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.
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Ζ)  Σχεδιασμό  σήματος  και  λογότυπου  για  την  επιχείρηση  καθώς  και  του  επιμέρους  υλικού 
-διαφόρων  τεχνικών  προδιαγραφών-  με  σκοπό  την  εφαρμογή  του  στα  υλικά  της  εταιρικής 
ταυτότητας (λογαριασμοί, τεχνικά οχήματα, αλληλογραφία, ενδυμασία τεχνικών, ιστοσελίδα κ.ά) 
ενδεικτικής δαπάνης 1.200,00€ πλέον του Φ.Π.Α.
Η) Ηλεκτρονική παρουσίαση με τη μορφή webspot που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο της 
Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης  και  του  Δήμου  Θέρμης  των  ενημερωτικών  μηνυμάτων  ενδεικτικής  δαπάνης 
950,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Η εκτίμηση της συνολικής δαπάνης για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών 
ανέρχεται σε 11.030,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2623/98  αρθρ.9),  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να 
αναθέτει με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με  
συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  παροχή  υπηρεσιών,  που  δεν  υπάγονται  στις  
διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.  
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις  
εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας  
ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών  
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Με  την  με  αριθμό  35130/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  το  όριο  των 
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαμορφώθηκε  για  την  απευθείας  ανάθεση  στο  ποσό  των 
20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις κείμενες διατάξεις καθώς και 
την με αριθμό 13/2012 πράξη της υπηρεσίας επιτρόπου και προς συμμόρφωση στις υποδείξεις  
του αρμόδιου επιτρόπου, «..οι ανατεθείσες εργασίες θα πρέπει  να είναι  συγκεκριμένες και να  
συνάδουν με το σκοπό και τη λειτουργία της επιχείρησης», προτείνει την απευθείας ανάθεση της 
εκτέλεσης  των  προαναφερόμενων  υπηρεσιών  σε εξωτερικό  συνεργάτη-  εταιρεία  με  σχετική 
εμπειρία στη δημοσιότητα, την στρατηγική της επικοινωνίας και τη διαχείριση κρίσεων. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  παρ.  2  του  Ν.  2190/1994,  όπως 
συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  ανάθεση  υπηρεσιών  αξιοποίησης  και  επιμόρφωσης  του  προσωπικού  για  την 
υλοποίηση  προγραμμάτων  δημοσιότητας  και  προβολής  του  έργου  της  επιχείρησης, 
σχεδιασμού  εταιρικής ταυτότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,  παραγωγής σχετικών εντύπων και εντύπου 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1069/80με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.030,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα περιλαμβάνουν: 
- Πλήρη  κύκλο  30  ενοτήτων εργαστηρίου (workshop)  πρακτικής  εξάσκησης  για  ομάδες 

στελεχών και υπαλλήλων, με θέμα «Πρόληψη και Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων». 
- Σχεδιασμό του απολογιστικού εντύπου βάσει του ν. 1069/80 
- Σχεδιασμό Ενημερωτικού εντύπου προς τους δημότες καταναλωτές, σχετικά με τη νέα ενιαία 

οικονομική πολιτική της ΔΕΥΑ Θέρμης και με τον νέο διακριτό ρόλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ανά 
δημοτική ενότητα λόγω Καλλικράτη 

- Σχεδιασμό  Ενημερωτικού  εντύπου  προς  τους  τοπικούς  επαγγελματίες  σχετικά  με  το  νέο 
επαγγελματικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Θέρμης και τις συνέργιες για την προστασία του τοπικού 
περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων 

- Ενημερωτική καταχώριση στη εφημερίδα του Δήμου και ενημερωτικό flyer με οδηγίες προς 
τους αγρότες καταναλωτές για την ορθολογικότερη διαχείριση του καταναλισκόμενου νερού 
και τις συνέπειες από την ακούσια ή εκούσια πρόκληση βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Θέρμης 
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- Ενημερωτική καταχώριση, πινακίδες και banner σήμανσης των υπό εκτέλεση έργων με την 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά  με  τις  προσωρινές  λόγω έργων κυκλοφοριακές  ή  άλλες 
ρυθμίσεις 

- Σχεδιασμό  σήματος  και  λογότυπου  για  την  επιχείρηση  καθώς  και  του  επιμέρους  υλικού 
-διαφόρων τεχνικών προδιαγραφών- με σκοπό την εφαρμογή του στα υλικά της εταιρικής 
ταυτότητας (λογαριασμοί, τεχνικά οχήματα, αλληλογραφία, ενδυμασία τεχνικών, ιστοσελίδα 
κ.ά) 

- Ηλεκτρονική παρουσίαση με τη μορφή webspot που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο της 
Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης και του Δήμου Θέρμης των ενημερωτικών μηνυμάτων 

4. Ψηφίζουν την διάθεση της πίστωση ποσού 11.030,00€ από τον Κ.Α.  16-12-00-0003  του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012.

 

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 93/28-06-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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