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Θέρμη 17-04-2012

Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 112 του Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική≪  

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης  (ΦΕΚ≫  
87/τ.Α΄/7.6.2010).

10. Την με αριθμό 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης με την 
οποία  αποφασίσθηκε  η  συγχώνευση  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 
Αποχέτευσης και Καθαριότητας των Δήμων Μίκρας και Θέρμης καθώς και ο καθορισμός 
της  περιοχής  αρμοδιότητος  της  επιχείρησης  στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται  και  όλοι 
ανεξαιρέτως οι οικισμοί των δημοτικών ενοτήτων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας

11. Την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ορθής  ενημέρωσης  των  πολιτών  του  Δήμου  θέρμης 
σχετικά με :

- την ενοποίηση του τιμολογίου ύδρευσης σε όλο το Δήμο 
- την  επιβολή  για  πρώτη  φορά  ΦΠΑ  στους  λογαριασμούς  ύδρευσης  της  δημοτικής 

ενότητας Βασιλικών
- την επιβολή για πρώτη φορά του ειδικού τέλους του άρθρου 11 του 1069/1980 στους 

λογαριασμούς ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Βασιλικών
και γενικά για όλα τα  ζητήματα που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση στα 
διοικητικά όρια του νέου Δήμου
12. Την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης εταιρικής διακριτής ταυτότητας της ΔΕΥΑ Θέρμης 

με αποσύνδεση από σύμβολα που παραπέμπουν στον Δήμο Θέρμης και τις υπηρεσίες του 
13. Την  ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας της τιμολογιακής πολιτικής, των επενδύσεων και 

των αναπτυξιακών έργων της ΔΕΥΑ καθώς και  τη παραγωγή των αντιστοίχων μέσων 
επικοινωνίας (π.χ. ενημερωτικά έντυπα).

14. Την   ανάπτυξη  στρατηγικής  ενημέρωσης  για  το  κρίσιμο  ζήτημα  της  διαχείρισης  του 
πόσιμου νερού στο Δήμο.

15. Το  γεγονός  ότι  δεν  υφίσταται  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  τη  διεκπεραίωση  των 
παραπάνω εργασιών. 

16. Την με αριθμό 60/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με 
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

17. Τις υποβληθείσες προσφορές. 
18. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  δημοσιότητας  της  τιμολογιακής 
πολιτικής, των έργων και της ταυτότητας της ΔΕΥΑ καθώς και την παραγωγή σχετικών 
εντύπων,  στην  εταιρεία  «easybrand» ΙΖΙΜΠΡΑΝΤ  Μ.Ε.Π.Ε.  Σύμβουλοι  Ανάπτυξης  και 
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Επικοινωνίας με ΑΦΜ 998934419 και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 14.940,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. της οποίας η προσφορά είναι και η οικονομικότερη.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
- ανάπτυξη  εταιρικής  διακριτής  ταυτότητας  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  με  αποσύνδεση  από 

σύμβολα που παραπέμπουν στον Δήμο Θέρμης και τις υπηρεσίες του.
- ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας της τιμολογιακής πολιτικής, των επενδύσεων και των 

αναπτυξιακών  έργων  της  ΔΕΥΑ  καθώς  και  η  παραγωγή  των  αντιστοίχων  μέσων 
επικοινωνίας (π.χ. ενημερωτικά έντυπα).

- ανάπτυξη στρατηγικής ενημέρωσης για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του πόσιμου 
νερού στο Δήμο.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται με την ολοκλήρωση και το πέρας όλων φάσεων 
των εργασιών.
Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον  Κ.Α. 16-12-00-0003 υπάρχει 
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής 
δαπάνης. 
2. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2011 Α.Δ.Σ. 
  

                                                                            
                                                                                             

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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