
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 256/2018 Θέμα:  Διενέργεια  Εκπαιδευτικού  προγράμματος  με  θέμα  το 

Νερό.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4978/23-11-2018  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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Ο Πρόεδρος είπε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ύδατα το συνολικό κόστος των 

υπηρεσιών  θα  πρέπει  να  αντανακλάται  στην  τιμή του  νερού  και  ότι  οι  πολίτες  θα  πρέπει  να 

επιβαρύνονται με αυτού του είδους την τιμολόγηση ώστε να διασφαλίζεται αφενός η βιωσιμότητα 

των υπηρεσιών ύδρευσης αλλά και του ίδιου του πόρου. Στο πλήρες κόστος συμπεριλαμβάνεται το 

χρηματοοικονομικό κόστος, το κόστος πόρου και το περιβαλλοντικό. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εμφανίζει 

αφενός  υψηλό  λειτουργικό  κόστος  που  οφείλεται  κυρίως  στο  ενεργειακό  κόστος  λόγω  της 

αυξημένης άντλησης και των μεγάλων απολήψεων που είτε οφείλονται στην άσκοπη κατανάλωση 
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είτε στις διαρροές. Εάν ελεγχθούν οι διαρροές στις απολήψεις είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει μείωση 

και  στο  ενεργειακό  κόστος  και  εάν  ελεγχθεί  η  υπερκατανάλωση  και  υιοθετηθεί  η  ορθολογική 

διαχείριση θα μειωθεί το περιβαλλοντικό κόστος και το χρηματοοικονομικό. Αλλά για να συμβεί 

αυτό όπως είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι 

πολίτες και τι πιο ωφέλιμο και χρηστικό να εκπαιδευτούν, ευαισθητοποιηθούν και ενημερωθούν οι 

μαθητές  σχετικά  με  την  διαχείριση  του  πόρου  οι  οποίοι   θα  είναι  οι  αυριανοί  πολίτες.  Η 

συμμετοχική διακυβέρνηση (Ο.Ο.Σ.Α., 2014)1στο τομέα του νερού αποτελεί αναγκαιότητα καθώς 

θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους απέναντι στη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων ώστε να είναι εφικτή και η υλοποίηση οποιουδήποτε διαχειριστικού 

μέτρου. 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης του πόρου του νερού 
και της μείωσης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι χρηστικό και επωφελές τόσο για 
την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όσο και για τους πολίτες να διοργανωθεί ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα 
για  τους  μαθητές  του  Δήμου  με  θέμα  το  νερό  και  έθεσε  υπόψη  των  μελών  εισήγηση  του 
Οικονομικού  Τμήματος  σύμφωνα  με  την  οποία  εκτός  των  διαδραστικών  δράσεων: «….Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε συνεδριακό χώρο, να είναι 3μηνης  
διάρκειας  ώστε  να  δοθεί  η  ευκαιρία  συμμετοχής   σε  όλα  τα  σχολεία  του  Δήμου  Θέρμης.  Ο  
προγραμματισμός κρατήσεων με τα σχολεία θα πραγματοποιείτε από τον ανάδοχο σε συνεργασία  
με τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
• Θα σχεδιαστούν ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το περιεχόμενο του προγράμματος που  

δοθούν από τον ανάδοχο στα σχολεία του Δήμου Θέρμης.
• Θα υπάρχει υποχρέωση από τον ανάδοχο να δημοσιεύσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην  

ιστοσελίδα της επιχείρησης και του Δήμου.  
• Σχεδιασμός και εκτύπωση Banner με περιεχόμενο σχετικό με το θέμα.

• Υποστήριξη στη διαμόρφωση του Layman.

• Δημιουργία ενός βίντεο όλης της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος το όποιο  
θα δοθεί στην επιχείρηση.

• Πραγματοποίηση μίας παρουσίας του εκπαιδευτικού προγράμματος η οποία θα προηγηθεί  
των προβολών…» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από  

το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ» 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980,  προτείνει: 

1. Την  έγκριση  διενέργειας  εκπαιδευτικού  προγράμματος  με  θέμα  το  Νερό, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών, εντός του έτους 2019 και όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.

1 Toolkit for Integrity: http://www.oecd.org/cleangovbiz/CGB-Toolkit-2014.pdf
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3. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2019 θα υπάρξει πρόβλεψη ποσού 12.000€ και 

2.880,00€ αντίστοιχα η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους 2019. 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη διενέργεια εκπαιδευτικού διαδραστικού προγράμματος, σε συνεδριακό χώρο, με 

θέμα  το  Νερό, για  την  μαθητική  κοινότητα  του  Δήμου  Θέρμης,  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών, εντός του έτους 2019 και όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.

3. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα υπάρξει πρόβλεψη ποσού 12.000,00€ και 2.880,00€ 

αντίστοιχα η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους 2019. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 256/29-11-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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