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Αγαπητοί μας φίλοι,

η Δημοτική μας Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για μια ακόμη χρονιά έχει να επιδείξει 
σημαντικότατη δράση. Με μικρά και μεγάλα έργα λύνει μακροχρόνια προβλήματα υποδομών 
και οδηγεί την περιοχή μας σε ένα μέλλον, όπου η ποιότητα ζωής που καθορίζεται από αυτές, 
θα είναι πρότυπη για όλη την χώρα.
Δε ξεχνάμε όμως τα θέματα της καθημερινότητας, που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. 
Η σύγχρονη αντίληψη για την εξυπηρέτηση των πολιτών, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των φυσικών πόρων είναι σήμερα 
επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αειφορία προς όφελος και των 
επόμενων γενεών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σταθερή, καθημερινή συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης 
εργάζεται μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες, στους ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη έχει αποδείξει ότι θεμελιώθηκε σε υγιείς βάσεις και γι’ αυτό παρά 
τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος παραμένει πυλώνας 
ποιότητας ζωής και ανάπτυξης για την περιοχή μας, που θα συνεχίσει να εγγυάται και 
στο μέλλον την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.



Δαφέρμος Σαράντος
Γενικός Διευθυντής

Αγαπητοί καταναλωτές, 

το 2020 είναι ένα έτος σταθμός για την ΔΕΥΑΠΧ. Μεγάλα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 
εκτελούνται, μελέτες που κατατέθηκαν σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έχουν εγκριθεί 
και η επιχείρηση αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά, που απαιτεί η σύγχρονη παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Όλα γίνονται με πολύ προσπάθεια, καθημερινό αγώνα και σίγουρα με την υπευθυνότητα, 
την εμπειρία και τη σωστή στελέχωση της επιχείρησης. Δίπλα μας βρίσκεται πάντα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, ο Δήμαρχος και όλη η ομάδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που στηρίζει τις 
προσπάθειες μας και βοηθά να δίνουν αποτέλεσμα.
Η ανταποδοτικότητα της λειτουργίας μας είναι ήδη εμφανής στα μικρά και μεγάλα έργα, 
που εκτελούνται σε όλη την έκταση δραστηριοποίησης της εταιρίας. Η τεχνολογική αναβάθμιση 
των λειτουργιών, ο προγραμματισμός νέων δυνατοτήτων και σύγχρονων προσεγγίσεων, 
τα οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης, η διενέργεια καθημερινών ελέγχων, η ταχύτητα 
αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν διασφαλίζουν στους κατοίκους των περιοχών 
που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας.
Σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτή είναι η δική σας αποδοχή και εκτίμηση. 
Είναι αυτή που μας ενθαρρύνει με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και υψηλή αίσθηση 
κοινωνικής ευθύνης, να συνεχίζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας ποιότητας ζωής.



Η ΔΕΥΑΠΧ σύμφωνα με το Ν. 4625/2019 διοικείται από ενδεκαμελές 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 αιρετούς εκπροσώπους του 
δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, ένας είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι και δύο δημότες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 2-3 φορές 
το μήνα και λαμβάνει αποφάσεις για τη λειτουργία και το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης.
Για την ύπαρξη πλήρους διαφάνειας και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, όλες οι αποφάσεις 
αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Χατζηαντωνίου Νικόλαος,
Δημοτικός Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος
Ζελίδου Παναγιώτα,
Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά μέλη, Νοέμβριος 2019 έως σήμερα
Λιόλιου Παρασκευή, Δημοτικός Σύμβουλος, Μπουτσιβάρης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος 
Ταρασίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αγγελινούδης Βάιος, Δημοτικός Σύμβουλος 
Γκουραμάνη Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος, Ζηκούδη Αντωνία, Εκπρόσωπος εργαζομένων 
Γκόλιου Ελπίδα, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, Ματζάρης Διαμαντής, Δημότης, 
Σοφιαλίδης Γρηγόριος, Δημότης

Αναπληρωματικά μέλη, Νοέμβριος 2019 εώς σήμερα
Ντίσιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μπουλομύτης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος,
Μαρκούδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Σακαλή Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Δημοτικός Σύμβουλος, Γιαννούδη Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Ρουσσάκη Ελένη,
Δημοτικός Σύμβουλος, Βουλγαρίδου Γεωργία, Δημοτικός Σύμβουλος, Τάνης Συμεών, Δημότης
Αντωνιάδης Ελευθέριος, Δημότης, Ιωαννίδου Αικατερίνη, Εκπρόσωπος εργαζομένων 
Γεράνη Χρυσάνθη, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, Νέα Γενεά

ΔΙΟΙΚΗΣΗ



Αποχέτευση οικισμών  
Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη.
Κατασκευάζεται το έργο αποχέτευσης 
ακαθάρτων των οικισμών Χορτιάτη και 
Ασβεστοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Χορτιάτη. Στο έργο περιλαμβάνονται 
τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και 
οι εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς των 
λυμάτων μέχρι το δίκτυο της ΕΥΑΘ. Το 
έργο εξασφαλίζει ένα σύγχρονο δίκτυο 
αποχέτευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως 
τους κατοίκους των οικισμών Χορτιάτη και 
Ασβεστοχωρίου.
Προϋπολογισμού 8.722.233,73€.
Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής.

Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της κοινότητας 
Ασβεστοχωρίου.
Κατασκευάζεται το έργο αντικατάστασης 
του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της 
Κοινότητας Ασβεστοχωρίου, που θα 
προσφέρει βελτίωση της ποιότητας του 
πόσιμου νερού και της λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης. Επίσης θα προσφέρει 
αύξηση της ποσότητας υδροδότησης, 
καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, 
αύξηση της δυναμικότητας υδροδότησης 
και οικονομικό όφελος της ΔΕΥΑ από την 
εξάλειψη απωλειών νερού.
Προϋπολογισμού 3.788.558,68€.
Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος Ι»

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.510.792,41€



Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης στην περιοχή της Αγίας 
Αικατερίνης στο Χορτιάτη.
Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης επί 
της οδού Αγίας Αικατερίνης (περιοχή Αμάρ) 
της κοινότητας Χορτιάτη με αποτέλεσμα την 
αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας αλλά 
και βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού. 
Η χρηματοδότηση έγινε από ίδιους πόρους 
της ΔΕΥΑΠΧ.

Εγκατάσταση Μονάδας 
Επεξεργασίας Νερού στο Φίλυρο.
Με την εγκατάσταση της Μονάδας 
Επεξεργασίας Νερού στο Φίλυρο λύθηκαν τα 
προβλήματα λειψυδρίας που παρουσιάζονταν 
το καλοκαίρι. Η Μονάδα εγκαταστάθηκε 
σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός 
των κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης της 
κοινότητας Φιλύρου.

Το Σύστημα Επεξεργασίας είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται και να διαθέτει 125 κυβικά/
ώρα δηλαδή σε ημερήσια βάση 3.000 m³ 
πόσιμο νερό. Η χρηματοδότηση έγινε από 
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠΧ.

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην 
Κοινότητα Φιλύρου.
Έγινε επέκταση του δικτύου ύδρευσης, με την 
κατασκευή νέου αγωγού στην οδό Καυκάσου 
στο Φίλυρο, για την εξυπηρέτηση νέων 
καταναλωτών. Η χρηματοδότηση έγινε από 
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠΧ.

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
στην Εξοχή.
Κατασκευάστηκε η επέκταση του δικτύου 
αποχέτευσης, στην οδό Καρακάση 
στην Εξοχή, για την εξυπηρέτηση νέων 
καταναλωτών. Η χρηματοδότηση έγινε από 
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠΧ.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 742.343,30€



Αντικαταστάσεις συντήρησης 
των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.
Αφορά μικρές αντικαταστάσεις-επισκευές–
συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε όλη την αρμοδιότητα της 
ΔΕΥΑΠΧ, ύψους 300.000€.

Εγκατάσταση και αναβάθμιση 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη για την 
εξοικονόμηση πόρων αντί να αγοράζει 
έτοιμα προγράμματα, που κοστίζουν 
ακριβότερα και δεν είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της επιχείρησης, συνεργάζεται με 
εξωτερικούς επιστήμονες και τα δημιουργεί. 
Έτσι εξοικονομεί χρήματα και αποκτά 
τεχνογνωσία, που της προσφέρει μέγιστη 
αποτελεσματικότητα:
• Στη διαχείριση των υδρευτικών υποδομών. 
• Στην παρακολούθηση των συστημάτων νερού. 
• Στην ελαχιστοποίηση των βλαβών του εξοπλισμού.
• Στην εξοικονόμηση ενέργειας.
• Στη λήψη αποφάσεων. 
Με αυτόν τον τρόπο έχει εγκαταστήσει 15 
σταθμούς τηλεμετρίας στο σύνολο των 
υδρευτικών της υποδομών.

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών 
πινάκων.
Με την κατάργηση και αποξήλωση παλαιών 
ηλεκτρολογικών πινάκων και την εγκατάσταση 
πινάκων νέας τεχνολογίας συμβατής με 
απομακρυσμένη παρακολούθηση επετεύχθη 
ο στόχος αποδοτικότερης λειτουργίας του 
συνόλου του εξοπλισμού και μείωση του 
κόστους ενέργειας. Αφορά πίνακες σε μια 
εγκατάσταση από κάθε οικισμό. 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ



Διαχείρηση δικτύων και υποδομών.
Η ΔΕΥΑΠΧ έχει αναπτύξει με ίδιους πόρους, 
βάση γεωχωρικών δεδομένων στην οποία 
έχουν καταχωρηθεί στοιχεία των υποδομών 
της (αντλιοστάσια, δεξαμενές, βάνες, 
δικλείδες, δίκτυα, καταναλωτές) και στοιχεία 
καταναλώσεων, ενώ γίνεται και online 
μέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων.
Παράλληλα έχει αναπτυχθεί εφαρμογή 
για την καταχώρηση συμβάντων, βλαβών, 
συντηρήσεων και η εξαγωγή στατιστικών 
βλαβών και κόστους αποκατάστασης.

Στον προγραμματισμό της επιχείρησης είναι 
η ενοποίηση των εφαρμογών τηλεμετρίας, 
διαχείρισης βλαβών και γεωχωρικών 
δεδομένων με την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης υδρευτικών υποδομών και λήψης 
αποφάσεων με την παράλληλη εγκατάσταση 
εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας κατά το 
πρότυπο ISO 9001/2015.

Ι-bill/ Ηλεκτρονικός λογαριασμός.
Η ΔΕΥΑΠΧ συνεχίζει να προσφέρει σε όσους το 
επιθυμούν, τη δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικού 
λογαριασμού και κατάργηση του εντύπου. 
Επίσης υπάρχει δυνατότητα πληρωμής 
λογαριασμών μέσα από την ιστοσελίδα της 
επιχείρησης (e-pos) χωρίς επιβάρυνση για τον 
καταναλωτή.

Συγκριτική αξιολόγηση 
(Benchmarking).
Για τη συστηματική και ολοκληρωμένη 
συλλογή τεχνικών και οικονομικών στοιχείων 
τα οποία επικαιροποιούνται διαρκώς, την 
αξιοποίηση καλών πρακτικών, αλλά και 
τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της 
λειτουργικής της απόδοσης, η ΔΕΥΑΠΧ 
συμμετέχει στην Συγκριτική Αξιολόγηση, 
που έχει αναπτύξει η Ένωση Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ



Συνεργασία με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο.
Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης 
των υδατικών πόρων, της ασφάλειας των 
υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών και της 
ανεύρεσης εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας 
νερού, η ΔΕΥΑΠΧ συνεργάζεται με το Τμήμα 
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. για τον εντοπισμό 
υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή της 
αρμοδιότητάς της. 
Στόχος του προγράμματος είναι η διατύπωση 
προτάσεων και η υπόδειξη θέσεων ανόρυξης 
νέων γεωτρήσεων, ο καθορισμός και η 
οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας 
των σημείων υδροληψίας από υπόγεια 
υδατικά συστήματα και η τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας χρηματοδότησης της ως άνω 
οριοθέτησης η οποία αποτελεί και βασικό 
στόχο στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής. Η έρευνα θα διερευνήσει όχι μόνο 
τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπόγειας 
υδροφορίας αλλά και τα ποιοτικά με την 
έννοια της αποφυγής υπόγειων νερών 

επιβαρυμένων από ανεπιθύμητα ανόργανα 
στοιχεία όπως μαγγάνιο, σίδηρο κ.α. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 
ερευνητικού προγράμματος μπορούν να 
συνοψιστούν στα παρακάτω:
• Πρόταση ανόρυξης υδρογεώτρησης ικανής  
   ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας.
• Εκτίμηση υδρολογικού ισοζυγίου. 
• Σύνταξη υδρογεωλογικών χαρτών.
• Πρόγραμμα παρακολούθησης υπόγειων υδάτων.

Υδρόμετρα νέας τεχνολογίας.
H ΔΕΥΑΠΧ αναζήτησε τρόπους καλύτερης 
καταγραφής της κατανάλωσης νερού, μέσω 
υδρομετρητών νέας τεχνολογίας. Με την 
προμήθεια και την τοποθέτηση «έξυπνων» 
υδρομέτρων καθώς και των εφαρμογών 
τηλεμετρίας, θα μειωθεί το μη τιμολογούμενο 
νερό, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
φυσικών και οικονομικών πόρων. 
Για το λόγο αυτό κατέθεσε πρόταση 
χρηματοδότησης ύψους 223.200,00€,
στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER».

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ



ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΔΕΥΑΠΧ κατέθεσε στο Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» πλήρη μελέτη για την 
αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Φιλύρου, 
αλλά και της εκτός σχεδίου  περιοχής 
του Ασβεστοχωρίου προϋπολογισμού 
9.000.000,00€. 
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους 
της ΔΕΥΑΠΧ. Το έργο εγκρίθηκε σε χρόνο 
ρεκόρ και γίνεται πλέον πράξη με απόφαση 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών 
Στέλιου Πέτσα και τη σύμφωνη γνώμη του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δίκτυο ύδρευσης Φιλύρου.
Στόχος του έργου είναι ο ανασχεδιασμός  
του τρόπου υδροδότησης και η αύξηση 
της ποσότητας ύδατος για την κάλυψη των 
σημερινών και μελλοντικών αναγκών της 
περιοχής (ανάγκες 40ετίας) που ανέρχονται 
σε 5.667m3/ημέρα. 
Επιπλέον με το νέο εξωτερικό δίκτυο, 
που θα είναι στο σύνολό του βαρυτικό, 
θα καταργηθούν όλες οι υφιστάμενες 
γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του κόστους 
λειτουργίας του δικτύου, βελτίωση της 
ποιότητας και ποσότητας του μεταφερόμενου 
νερού (αυξημένη θολότητα κυρίως σε 
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων) και παύση 
της υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα. 
Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στο 
Φίλυρο και της Νέας Δεξαμενής Ψωμά είναι 
χωρητικότητας 430m3. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€



Δίκτυο ύδρευσης στην εκτός ορίου 
οικισμού στο Ασβεστοχώρι.
Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
και τοποθέτηση νέων αγωγών ύδρευσης 
σε εκτός σχεδίου περιοχές, με σκοπό την 
αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας 
Ασβεστοχωρίου. Η αντικατάσταση του 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  στις εντός 
ορίου οικισμού περιοχές ήδη υλοποιείται και 
περιλαμβάνει το σύνολο των αγωγών κατά 
μήκος των οδών εντός σχεδίου και κατά 
μήκος των οδών εκτός σχεδίου πλησίον 
των ορίων του οικισμού. Οι αγωγοί στις 
περιοχές εκτός ορίων οικισμού, δεν ήταν 
αδειοδοτημένοι περιβαλλοντικά και γιαυτό 
δεν συμπεριλήφθηκαν. Επομένως, το παρόν 
έργο περιλαμβάνει τους αγωγούς ύδρευσης 
αποκλειστικά σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
που θα συνδεθούν με τους αγωγούς του 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των εντός 
ορίου οικισμού περιοχών.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων θα 
συντελέσει στη δημιουργία ενός μοντέρνου 
δικτύου, που θα ικανοποιεί τις υδρευτικές 
ανάγκες των κατοίκων των αναφερόμενων 
περιοχών με την: 

• Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
• Βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου  
   ύδρευσης – εξάλειψη απωλειών νερού.
• Καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων.
• Οικονομικό όφελος της ΔΕΥΑΠΧ από την  
   εξάλειψη απωλειών νερού, τον περιορισμό  
   των αστοχιών και την καλύτερα ελεγχόμενη  
   συντήρηση του δικτύου.
• Αύξηση της δυναμικότητας υδροδότησης.
• Βελτίωση του συστήματος ελέγχου των  
   βλαβών κατά μήκος του εξωτερικού δικτύου  
   και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε  
   περιπτώσεις έκτακτης αντιμετώπισης
• Χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον και  
   στη δημόσια υγεία
• Υδροδότηση του νέου Παιδιατρικού  
   Νοσοκομείου Φιλύρου.  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ



Δίκτυο αποχέτευσης Εξοχής με 
κατασκευή συμπληρωματικών 
δικτύων ύδρευσης.
Η ΔΕΥΑΠΧ χρηματοδότησε μελέτη για τη 
συμπλήρωση νέου δικτύου ύδρευσης στην 
Εξοχή, προϋπολογισμού 3.200.000,00€ η 
οποία θα κατατεθεί  για χρηματοδότηση στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  Η υλοποίησή 
του θα προσφέρει στους κατοίκους της 
κοινότητας Εξοχής ένα σύγχρονο δίκτυο 
αποχέτευσης και ένα σύγχρονο και απόλυτα 
ελεγχόμενο δίκτυο ύδρευσης.
Επιπλέον θα ωφεληθούν επισκέπτες της 
περιοχής, όσο και το ΓΝ Παπανικολάου. 
Επίσης η προστασία του ρέματος 
Ξηροποτάμου επηρεάζει τις αστικές περιοχές 
των Πεύκων και Πολίχνης όπου βρίσκονται 
κηρυγμένοι ως μνημεία, βυζαντινοί νερόμυλοι 

και πολιτιστικές χρήσεις, ενώ αναβαθμίζεται 
και η ποιότητα των υδάτων του ρέματος 
Δενδροποτάμου, δημιουργώντας μία 
αξιόλογη ομάδα ωφελούμενων κατοίκων και 
επισκεπτών της δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Αναμενόμενο όφελος είναι και η προστασία 
του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής 
της κοινότητας Ασβεστοχωρίου, που 
γειτνιάζει με το δάσος Σέιχ Σου, όπως και η 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και των 
καλλιεργειών της περιοχής.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή 
νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΔΚ 
Φιλύρου λόγω ανασχεδιασμού του τρόπου 
υδροδότησης και αύξησης της απαιτούμενης 
ποσότητας ύδατος για την κάλυψη των 
σημερινών και μελλοντικών αναγκών 
(ανάγκες 40ετίας).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ



Μελέτη ανιτκατάστασης δικτύου 
ύδρευσης στην κοινότητα Χορτιάτη.
Η ΔΕΥΑΠΧ Κατέθεσε προμελέτη προκειμένου 
να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» η αντικατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης στο Χορτιάτη.

Μελέτη αντικατάστασης 
ηλεκτρομηχανολικού εξοπλισμού.
Η  επιχείρηση Υπέβαλε πρόταση 
προυπολογισμού 3.369.782,85€. στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στην 
πρόσκληση με τίτλο «Αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

αναβάθμιση ενεργοβόρων υποδομών ΔΕ 
Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 
Συγκεκριμένα η πρόταση εγκρίθηκε για την 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
και ευφυών συστημάτων για τη λειτουργική 
και ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων 
υποδομών, τον έλεγχο των ποσοτικών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και 
λυμάτων υφιστάμενων υποδομών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σημαντική 
μείωση του κόστους ενέργειας και η 
μετακύλησή του στον καταναλωτή, με μείωση 
των χρεώσεων και ωφέλεια στο περιβάλλον.

Η επιχείρηση συνέχισε να δίνει το δικαίωμα 
έκπτωσης στα τιμολόγια ύδρευσης στους 
πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες βοηθώντας τις ευπαθείς 

ομάδες της κοινωνίας μας. 
Επίσης έχει καθιερώσει ειδική χρέωση για τους 
επαγγελματίες-καταναλωτές της συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ



Τα έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1.924.508,04€.
Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.889.050,47€.

• 242.757,13€ για αγορά νερού για ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης και 
   60.000,00€ για χρήση υπονόμων από την Ε.Υ.Α.Θ.

• 447.182,24€ για ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής και μεταφοράς νερού.

• 136.269,52€ για τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
   εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

• 260.098,53€ για αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

• 41.400,00€ για αποζημιώσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και 
   έξοδα παραστάσεων μελών Δ.Σ.

• 23.070,53€ για προμήθεια χημικών υλικών χλωρίωσης, χημείου, υδρομέτρων κ.α.

• 68.248,60€ για υπηρεσίες επεξεργασίας νερού.

• 73.326,87€ για χρεολύσια δανείων εσωτερικού.

• 24.998,95€ για ταχυδρομικές υπηρεσίες.

• 19.617,15€ για καταμέτρηση υδρομέτρων.

• 14.000,00€ για έρευνες υδατικού δυναμικού υδροφόρου ορίζοντα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

• Μην αμελείς να επισκευάσεις τις διαρροές. 
• Ενημέρωσε την οικογένειά σου, που 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. 
• Προτίμησε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα. 
• Χρησιμοποίησε το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων στο οικονομικό πρόγραμμα, αφού γεμίσει. 
• Αντικατέστησε τα καζανάκια, με σύγχρονα διπλής ροής ή ρύθμισε το φλοτέρ. 
• Απόφυγε να πλένεις το αυτοκίνητο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού με το λάστιχο. 
• Πότιζε νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Τις ώρες αυτές απαιτείται λιγότερη ποσότητα νερού, 
   αφού εξατμίζεται λιγότερο. 
• Τους καλοκαιρινούς μήνες μην καταβρέχεις αυλές, μπαλκόνια και πεζοδρόμια, για να  
   δημιουργήσεις δροσερή ατμόσφαιρα. 
• Όταν φεύγεις για αρκετό διάστημα από το σπίτι, μη ξεχνάς να κλείνεις την παροχή νερού. 
• Μην αφήνεις τα παιδιά να σπαταλούν το νερό, παίζοντας με τις βρύσες.


