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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ωανάθεσης  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 
10. Την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ορθής  ενημέρωσης  των  πολιτών  του  Δήμου  θέρμης 

σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση στα διοικητικά 
όρια του νέου Δήμου.

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

10. Την  ανάγκη  συμβολής  στη   αντιμετώπιση  τοπικών  περιβαλλοντικών  και  κοινωνικών 
ζητημάτων στα πλαίσια ανάπτυξης Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

11. Την ανάγκη οι δημότες:
- Να γνωρίσουν τις ιδιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,  τον τρόπο δημιουργίας 

και τον φυσικό κύκλο του νερού καθώς επίσης και τις χρήσεις του
- Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για τη φύση και τον άνθρωπο καθώς 

και τον ιστορικό-πολιτισμικό του χαρακτήρα
- Να συνειδητοποιήσουν την εξαιρετική σημασία του νερού ως φυσικού πόρου και το 

γεγονός ότι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.
- Να ερευνήσουν και να κατονομάσουν τις πιο δαπανηρές χρήσεις νερού στο σπίτι, 

καθώς και να διατυπώσουν πρακτικές οδηγίες για την εξοικονόμηση του νερού
- Να καταγράψουν ποιοι και γιατί έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του νερού
- Να καλλιεργήσουν στάσεις και ευαισθησία για υδατοοικονομία και προστασία των 

υγροτόπων
- Να αντιληφθούν ότι υπάρχει άνιση κατανομή της χρήσης του νερού στις διάφορες 

τοπικές περιοχές.
- Να κατανοήσουν την ανάγκη της ύπαρξης ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής και του 

κοινωνικού τιμολογίου
- Να κατανοήσουν τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.

12. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
καθώς  δεν  υφίσταται  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  τη  διεκπεραίωση  των  παραπάνω 
εργασιών. 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΛΖΛ-ΠΓΤ



Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών που απαιτούνται,  απαιτούνται, για 
τον σχεδιασμό ενημερωτικού εντύπου το οποίο θα απευθύνεται στου καταναλωτές 
του Δήμου Θέρμης και θα περιέχει τα νέα τιμολόγια νερού στον ενοποιημένο Δήμο 
Θέρμης,  τους  τρόπους  ορθολογικής  διαχείρισης  του  νερού  και  ελέγχου  της 
κατανάλωσης,  τα  κοινωνικά  τιμολόγια  για  την  υποστήριξη  των  ανέργων και  των 
ειδικών ομάδων και τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.  στην 
επιχείρηση του κ. Εμμανουηλίδη Χρήστου ΔΙΑΝΟΜΈΣ –ΕΚΔΌΣΕΙΣ- ΕΜΠ/ΡΙΑ ΕΝΤΎΠΩΝ με Α.Φ.Μ. 
029444085 που  εδρεύει   Αγ.  Αναστασίας  16  Πατριαρχικά  Πυλαίας  και με  ποσό 
δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 2.150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Το έντυπο θα είναι οκτασέλιδο διαστάσεων Α4 (20x28). Οι παραπάνω εργασίες θα 
αφορούν τις μακέτες που θα απαιτηθούν για την έκδοση του εντύπου, την κατασκευή 
γραφημάτων, καθώς και τη σύνταξη και διόρθωση των κειμένων όπως επίσης και την 
επεξεργασία φωτογραφιών.

3. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται με το πέρας των διαδικασιών από την 
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και  στον  Κ.Α.  64-07-00-0000 
υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ. 
                                                                          
                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΛΖΛ-ΠΓΤ


