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Θέρμη 04-07-2012
εργασιών

και

δέσμευση

διάθεσης

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. Τις διατάξεις του ν. 1069/80 περί εκδόσεως ενημερωτικού τεύχους.
12. 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
- τη κατασκευή νέων σημαντικών έργων υποδομών ανά δημοτική ενότητα που αφορούν
άμεσα του δημότες
και γενικά για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ύδρευση άρδευση και αποχέτευση
στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου
13. Την 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.
14. Την κάλυψη των αναγκών αξιοποίησης, επιμόρφωσης, προετοιμασίας και πρακτικής
κατάρτισης των υπαλλήλων επί των εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σε θέματα
διαχείρισης σχέσεων, επικοινωνίας και καταστάσεων κρίσεων με τους καταναλωτές
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καθημερινές και διαρκώς αυξανόμενες οξυμένες
καταστάσεις που έχουν προκύψει μετά την επέκταση των δραστηριοτήτων της ενιαίας
Δ.Ε.Υ.Α. και στη δημοτική ενότητα Βασιλικών (πρώην Δήμος Βασιλικών)
15. Τον Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης σύμφωνα με τον οποίο τα θέματα διαχείρισης της
επικοινωνίας και των σχέσεων με το καταναλωτικό κοινό εντάσσονται στις υποχρεώσεις
του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
16. Το γεγονός ότι το προαναφερθέν γραφείο δεν είναι ακόμα στελεχωμένο
17. Το υφιστάμενο προσωπικό δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις, για τη
διεκπεραίωση των παραπάνω.
18. Το γεγονός ότι οι καθημερινές και διαρκώς αυξανόμενες οξυμένες καταστάσεις
επηρεάζουν σημαντικά τόσο την απόδοση και λειτουργία των εργαζομένων στην
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επιχείρηση, όσο και την εικόνα και την αξιοπιστία της Δ.Ε.Υ.Α προς τους δημότες
καταναλωτές
19. Την κάλυψη της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας με τρόπο που να προάγει τα συμφέροντα
των δημοτών και να συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της
Δ.Ε.ΥΑ. Θέρμης προς τους 55.000 καταναλωτές της
20. Την κάλυψη των αναγκών διαμόρφωσης και ανάδειξης ενιαίας και αναγνωρίσιμης
εταιρικής ταυτότητας
21. Την με αριθμό 93/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
22. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζει

1.

Την απευθείας ανάθεση παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και αξιοποίησης 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. 1069/80, στην εταιρεία
«easybrand» ΙΖΙΜΠΡΑΝΤ Μ.Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επικοινωνίας με ΑΦΜ
998934419 και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 9.860,00€ πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α..
Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
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 *1,5€=2.310,00€
40 άτομα *10ώρες *1,5€=600,00€
Β) Σχεδιασμό του απολογιστικού εντύπου βάσει του ν. 1069/80 ενδεικτικής δαπάνης
1.000,00€ 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 950,00€ 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 950,00€ 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 1.000,00€ 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.
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 1.100,00€ 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.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται με την ολοκλήρωση και το πέρας των εργασιών.
Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει τμηματικά με την παράδοση κάθε φορά μέρους 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
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