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Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητοί συνδημότες,

Το νερό όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος αλλά όχι 
ανεξάντλητος. Από τα τέλη του περασμένου αιώνα ήδη ζούμε μια υδατική κρίση, 
ποιοτική και ποσοτική. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων προβάλλει ως 
επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση των ανθρώπινων αναγκών αλλά και
των οικοσυστημάτων.

Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Μόνο εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε υγιές και 
επαρκές νερό, για μας και τα παιδιά μας στο μέλλον. Στη ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη 
έχουμε πλήρης συναίσθηση αυτής της ευθύνης, όσον αφορά στην περιοχή μας.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την ευσυνειδησία όλων των 
στελεχών μας αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιχείρηση μας είναι 
πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Με σύγχρονα έργα και σωστό προγραμματισμό βελτιώνει 
τις υποδομές και λύνει καθημερινά θέματα, που πολλές φορές υπερβαίνουν 
και τις αρμοδιότητές της.

Αυτή η φιλοσοφία και η αγαστή συνεργασία, μας δίνει προοπτική και μελλοντική 
στόχευση. Μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε την προσπάθεια για την καλλιέργεια μιας 
νέας κουλτούρας αναφορικά με την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων μας. 

Το νερό είναι ανανεώσιμος φυσικός 
πόρος αλλά όχι ανεξάντλητος.

“

”



Δαφέρμος Σαράντος
Γενικός Διευθυντής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας Χορτιάτη από το 2019, σύμφωνα με το 
Ν. 4625/2019 διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του. Απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο 
από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου. 
Οι τέσσερις (4) από την παράταξη του Δημάρχου, ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι και δύο (2) δημότες. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεδριάζει 2-3 φορές το μήνα και αποφασίζει για τη λειτουργία και το επενδυτικό πρόγραμμα 
της επιχείρησης. Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ, 
ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Χατζηαντωνίου Νικόλαος,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Νοέμβριος 2019 – σήμερα.
Μπουτσιβάρης Χρήστος,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Μάρτιος 2017 - Οκτώβριος 2019

Αντιπρόεδρος
Ζελίδου Παναγιώτα,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Νοέμβριος 2019 – σήμερα.
Αντωνιάδης Ελευθέριος,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Μάιος 2018 - Οκτώβριος 2019

Τακτικά μέλη, Νοέμβριος 2019 έως σήμερα
Λιόλιου Παρασκευή, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Μπουτσιβάρης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ταρασίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Αγγελινούδης Βάιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Γκουραμάνη Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζηκούδη Αντωνία, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη
Γκόλιου Ελπίδα, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
Ματζάρης Διαμαντής, Δημότης
Σοφιαλίδης Γρηγόριος, Δημότης

Αγαπητοί καταλανωτές,

Το 2019 η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί ένα 
σταθερό μοχλό ανάπτυξης και ποιότητας ζωής στην περιοχή μας. 
Ανταποκρίθηκε με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις καθημερινές ανάγκες και 
παράλληλα συνέχισε να εργάζεται μεθοδικά για τον προγραμματισμό νέων υποδομών 
σε όλες τις περιοχές ευθύνης της. 

Η μελέτη νέων έργων και η κατάθεση των φακέλων χρηματοδότησης, σε κάθε πιθανή 
πηγή χρηματοδότης είναι κατεύθυνση, που ήδη δίνει αποτελέσματα στα μεγάλα έργα 
που έχει ξεκινήσει, ή θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. 

Εκτός όμως από αυτά συνεχίζει με ίδια κεφάλαια που προέρχονται από την 
κοστολόγηση των υπηρεσιών της, να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την 
αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Η συνολική βελτίωση είναι πλέον αισθητή και αποδεκτή από τους καταναλωτές. 
Το ίδιο κατανοητή ελπίζουμε να είναι και η προσπάθειά μας για ενημέρωση και 
αφύπνιση όλων μας, σχετικά με την αναγκαιότητα εξοικονόμησης και συνετής
χρήσης του νερού. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ



Αναπληρωματικά μέλη, Νοέμβριος 2019 έως σήμερα
Ντίσιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Μπουλομύτης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Μαρκούδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Σακαλή Παρασκευοπούλου Ευαγγελία, Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Γιαννούδη Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ρουσσάκη Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Βουλγαρίδου Γεωργία, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιωαννίδου Αικατερίνη, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη
Γεράνη Χρυσάνθη, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
Τάνης Συμεών, Δημότης
Αντωνιάδης Ελευθέριος, Δημότης

Τακτικά μέλη, Σεπτέμβριος 2014 έως Οκτώβριος 2019
Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία, Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Γκουτζιώτου Χρυσοβαλάντω, Εκπρόσωπος «Πολιτιστικού και Μορφωτικού 
Συλλόγου Φιλύρου
Λιόλιου Παρασκευή, Δημότης (Σεπτέμβριος 2014 έως Ιανουάριο 2018) 
Παπανικολάου-Σύρμπου Ζωή, Δημότης (Φεβρουάριος 2018 - Οκτώβριος 2019)
Ματζάρης Διαμαντής, Δημότης 
Σοφιαλίδης Γρηγόριος, Δημότης 

Αναπληρωματικά μέλη, Σεπτέμβριος 2014 έως Οκτώβριος 2019
Ντίτσιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζελίδου Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Αγγελινούδης Βάϊος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 
Χαρίσης Παναγιώτης, Δημότης
Νικόλτσιος Αθανάσιος, Δημότης
Τάνης Συμεών, Δημότης
Δαραμάρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος του «Πολιτιστικού και Μορφωτικού  
Συλλόγου Φιλύρου Θεσσαλονίκης»

Πληροφοριακό 

Σύστημα ΕΔΕΥΑ-Χημείο

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη συνεχίζει να 
συμμετέχει στο Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση της Ποιότητας Νερού 
Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Επικράτειας υπό την  επίβλεψη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Το σύστημα 
συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σε ένα online σύστημα. H ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη 
ανήκει πανελλαδικά στην κατηγορία των επιχειρήσεων με τους περισσότερους 
εργαστηριακούς ελέγχους.

Έξυπνα υδρόμετρα 

Για τη μείωση του νερού που δεν τιμολογείται, η ΔΕΥΑ εγκατέστησε πιλοτικά στην 
περιοχή «Ασβεστοχωρίτικα» «έξυπνους» υδρομετρητές. Επιπλέον έχει καταθέσει πρόταση 
χρηματοδότησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER», προϋπολογισμού 180.000,00 € για 
την επέκταση του προγράμματος και στην κοινότητα Φιλύρου, η οποία έχει εγκριθεί και 
βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.

Τηλεμετρία 

Μέσω του συστήματος της τηλεμετρίας  η υπηρεσία έχει πρόσβαση, από τον υπολογιστή, σε 
όλες τις εγκαταστάσεις της (αντλιοστάσια, δεξαμενές κλπ) όπου μπορεί και παρακολουθεί, 
ελέγχει, διαχειρίζεται και αποθηκεύει δεδομένα της εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο 
διαχειρίζεται τις διαθέσιμες ποσότητες του νερού, κατανέμοντας τις στις περιοχές που 
υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα δυσλειτουργίας 
προβαίνοντας στη γρήγορη αποκατάστασή τους. 

2019 / ΔΡΑΣΕΙΣ



I-bill - Ηλεκτρονικός 

λογαριασμός

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα παραλαβής 
ηλεκτρονικού λογαριασμού και κατάργηση 
του εντύπου, εφόσον το επιθυμούν 
και πληρωμής λογαριασμών από την 
ιστοσελίδα της επιχείρησης (e-pos) χωρίς 
καμία επιβάρυνση. Η ΔΕΥΑ είναι από τις 
πρώτες επιχειρήσεις πανελλαδικά, που 
τοποθέτησε μηχάνημα αποδοχής καρτών 
(POS) για την εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών της. 

Σύστημα Γεωχωρικών 
Δεδομένων 

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και 
αποτύπωση όλων των υδρομέτρων, των 
δεξαμενών, των αντλιοστασίων και  των 
γεωτρήσεων  ιδιοκτησίας της επιχείρησης, 
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς. Με την καταγραφή διαθέτει 
ένα σύγχρονο εργαλείο λήψης αποφάσεων, 
αλλά και τη δυνατότητα άμεσης 
αποτύπωσης των βλαβών.

Συγκριτική αξιολόγηση 

(Benchmarking) 

Για τη συστηματική και ολοκληρωμένη 
συλλογή τεχνικών και οικονομικών 
στοιχείων, την αξιοποίηση καλών 
πρακτικών, τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση της λειτουργικής της απόδοσης, 
η ΔΕΥΑ συμμετέχει στην Συγκριτική 
Αξιολόγηση (Benchmarking), 
που έχει αναπτύξει η ΕΔΕΥΑ.

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η συνεργασία συνεχίζεται για τη διεξαγωγή 
υδρογεωλογικών ερευνών, με στόχο την 
ανεύρεση νέων πηγών νερού. 
Η έρευνα διερευνά χαρακτηριστικά της 
υπόγειας υδροφορίας, για την αποφυγή 
υπόγειων νερών επιβαρυμένων από 
ανεπιθύμητα ανόργανα στοιχεία όπως 
μαγγάνιο, σίδηρο ή αρσενικό. 

Νέο δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη

Υπέγραψε τη σύμβαση για το νέο Δίκτυο Αποχέτευσης των Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας 
Χορτιάτη αξΙας 4.332.463,48 € πλέον ΦΠΑ. Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από τον πρώην 
Δήμο Χορτιάτη και συνεχίστηκε από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το έργο εξασφαλίζει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, για τους 
κατοίκους των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου και παράλληλα έχει ένα σημαντικό 
περιβαλλοντικό όφελος για όλη την περιοχή. Η χρηματοδότηση του έχει εξασφαλιστεί 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2019 / ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Με τη συνεχή στελέχωση αλλά και την εμπειρία που έχει ήδη το στελεχιακό προσωπικό της 
επιχείρησης, όπως και τη σημαντική βοήθεια των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου η 
ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα και δραστηριότητες.



Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής 
Κοινότητας Ασβεστοχωρίου 

Δημοπρατήθηκε το έργο “Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής 
Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη” προϋπολογισμού 
3.719.829,95 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος Ι», Άξονας Προτεραιότητας 
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων 
ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης 
για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας 
και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση», μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Η ολοκλήρωση του έργου επιφέρει:

• Αντικατάσταση του δικτύου διανομής  
   ύδρευσης του Ασβεστοχωρίου.

• Διαχωρισμό του δικτύου σε επιμέρους  
   ζώνες υδροδότησης, με βάση τα υψόμετρα  
   του εδαφικού ανάγλυφου, τις  
   απαιτούμενες πιέσεις λειτουργίας του  
   δικτύου, τη χωροθέτηση και τα υψόμετρα  
   των υφιστάμενων Δεξαμενών, που  
   υδροδοτούν το δίκτυο. 

• Δημιουργία βρογχωτών δικτύων (στο  
   βαθμό του εφικτού, λόγω του ιδιαίτερου  
   

   εδαφικού ανάγλυφου του Ασβεστοχωρίου  
   με τις έντονες αυξομειώσεις των  
   μηκοτομικών κλίσεων, της στενότητας 
   των οδών και τις αλληλεπικαλύψεις των  
   ζωνών υδροδότησης).

• Λεπτομερή σχεδιασμό δευτερευόντων  
   κλάδων δικτύου.

• Δυνατότητα ελέγχου και μείωσης  
   της πίεσης δικτύου υποζωνών με  
   τοποθέτηση των απαιτούμενων διατάξεων  
   παρακολούθησης της λειτουργίας του  
   δικτύου, συστημάτων ελέγχου πίεσης και  
   διαρροών με σκοπό τον υπολογισμό, την  
   διαχείριση της νυχτερινής πίεσης και την  
   μείωση των απωλειών   

• Κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων  
   υδροληψίας προς εξυπηρέτηση των  
   καταναλωτών.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν:

• Ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, που θα  
   εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους του 
   οικισμού του Ασβεστοχωρίου. 

• Κατάργηση μη τιμολογούμενου νερού 
   που προέρχεται κύριο λόγο από τις   
   απώλειες νερού.

• Μείωση κόστους ενέργειας.

• Μείωση κόστους συντήρησης.

Επιπλέον η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη το 2019 προχώρησε στα 

παρακάτω έργα και δραστηριότητες

• Ανάθεση Υδραυλικής Μελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και καθορισμού υδρευτικών 
   ζωνών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Φιλύρου.

• Σύνδεση Γεώτρησης Λατό με Δεξαμενή Ψωμά ( όταν απαιτείται το Φίλυρο ενισχύεται 
   από το Ασβεστοχώρι ).

• Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή της Μέριμνας στην κοινότητα Χορτιάτη.

• Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης σε Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη 
   και Εξοχή προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

• Βελτιστοποίηση των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης λυμάτων, 
   για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Εργασίες καθαρισμού γεωτρήσεων, για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης 
   και την καλύτερη ποιότητα παρεχόμενου νερού.

• Καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης, με αποτέλεσμα την παροχή νερού που   
   πληροί τους αναγκαίους όρους κατανάλωσης. Καθαρισμοί επίσης έγιναν και στις  
   δεξαμενές λυμάτων για την καλύτερη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού και την  
   περιβαλλοντική προστασία.



• Εργασίες αποφράξεων, βιντεοσκοπήσεων και καθαρισμοί  
   φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης.

• Συντηρήσεις Η/Μ εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, δικτύων  
   ύδρευσης, ομβρίων και αποχέτευσης με στόχο 
   την πρόληψη προβλημάτων.

• Συνέχιση της συνεργασίας με όλες τις τράπεζες, προκειμένου να  
   παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοφλούν τους  
   λογαριασμούς τους, από την τράπεζα που επιθυμούν. 

• Συνέχιση της συνεργασίας με τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. και την 
   υπηρεσία του Υβριδικού Ταχυδρομείου με την οποία  
   εκτυπώνονται, φακελώνονται και αποστέλλονται οι λογαριασμοί  
   της ΔΕΥΑ με ταχύτητα και κυρίως με χαμηλό οικονομικό αλλά και  
   ανθρώπινο κόστος. 
 
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων λογισμικών προγραμμάτων  
   Microsoft Windows 10 Professional και Microsoft Office  
   Home and Business 2019, που εξελίσσουν την λειτουργία  
   της επιχείρησης, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται μέσω  
   μηχανογραφικών συστημάτων.

• Η επιχείρηση εκπλήρωσε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της  
   έγκαιρα απέναντι στους φορείς του κράτους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Το 2019, η ΔΕΥΑ συνέχισε την έκπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης, για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όπως Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνους 
και τρίτεκνους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Επίσης η ΔΕΥΑ έχει καθιερώσει ειδική χρέωση για τους επαγγελματίες-καταναλωτές της, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ON LINE  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, η  Δ.Ε.Υ.Α. έχει δημιουργήσει και ενημερώνει 
συνεχώς μια  χρηστική ιστοσελίδα, όπου ο καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες  
για την εξυπηρέτηση του. Επίσης μπορεί να «κατεβάσει» όλα τα χρήσιμα έντυπα και να 
ενημερωθεί για τις διακοπές υδροδότησης. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 
1.625.654,52 €. Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.599.251,31 €.

Ενδεικτικά
 

• 290.536,32 € για αγορά νερού για ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης
   και 56.500 € για χρήση υπονόμων από την Ε.Υ.Α.Θ

• 360.743,84 € για ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής και μεταφοράς νερού

• 76.995,79 € για τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
   και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

• 252.952,70 € αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

• 15.269,50 € για αποζημιώσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
   και έξοδα παραστάσεων μελών Δ.Σ. 

• 34.410,39 € για προμήθεια χημικών υλικών χλωρίωσης, χημείου, υδρομέτρων κ.α.



• Μην αμελείς να επισκευάσεις τις διαρροές(βρύση, καζανάκι, φλοτέρ 
   ντεπόζιτου, σωλήνες).
• Ενημέρωσε όλη την οικογένεια για το πού βρίσκεται η εσωτερική κάνουλα διακοπής    
   νερού, για την περίπτωση διαρροής ή πλημμύρας.
• Μην αφήνεις ανοικτή τη βρύση όταν πλένεσαι, ξυρίζεσαι, 
   βουρτσίζεις τα δόντια σου ή πλένεις τα πιάτα.
• Μην ανοίγεις τέρμα τη βρύση. Προτίμησε το ντους από το μπάνιο στην μπανιέρα.
• Χρησιμοποίησε το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων στο οικονομικό πρόγραμμα,
   αφού γεμίσει.
• Επέλεξε οικιακές συσκευές με πιστοποίηση ελάχιστης κατανάλωσης νερού. 
   Οι συσκευές αυτές καταναλώνουν ένα τρίτο λιγότερο από τις υπόλοιπες.
• Αντικατέστησε τα παλιά καζανάκια, με σύγχρονα διπλής ροής ή ρυθμίστε το φλοτέρ.
• Απόφυγε να πλένεις το αυτοκίνητό με το λάστιχο.
• Σφουγγάριζε τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, μη χρησιμοποιείς 
   λάστιχο για το καθάρισμά τους.
• Πότιζε τα φυτά και τον κήπο νωρίς το πρωί ή το βράδυ. 
   Τις ώρες αυτές απαιτείται λιγότερη ποσότητα νερού, αφού εξατμίζεται λιγότερο. 
• Τους καλοκαιρινούς μήνες μην καταβρέχεις αυλές, βεράντες, μπαλκόνια και   
   πεζοδρόμια, για να δημιουργήσεις πιο δροσερή ατμόσφαιρα.
• Όταν φεύγεις για αρκετό χρονικό διάστημα από το σπίτι, μη ξεχνάς να κλείνεις την  
   παροχή του νερού.
• Μην αφήνεις τα παιδιά να σπαταλούν το νερό, παίζοντας με τις βρύσες.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
25ης Μαρτίου 17, Ασβεστοχώρι 57 010 | Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 | 2310 358 892 F. 2310 359 776 
E. info@deyaph.gr  www.deyaph.gr
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