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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συνδημότισσες και Συνδημότες

Πιστοί στις προγραμματικές μας δηλώσεις για διοίκηση με 
διαφάνεια παντού, με ενημερωμένους πολίτες, προχωρήσαμε 
για δεύτερη χρονιά στην έκδοση του  ενημερωτικού φυλλαδίου 
του καταναλωτή, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 19 του 
Ν.1069/80. 

Με σεβασμό και για το τελευταίο ευρώ του δημότη μας, 
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το οικονομικό 
συμμάζεμα της επιχείρησης, ενώ προχωρήσαμε, παρά τις 
οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, σε μειώσεις της τάξεως 
του 20% στα τιμολόγια τις επιχείρησης σε σχέση με το 2010, 
όταν όλες οι ΔΕΚΟ προχώρησαν σε αυξήσεις των τιμολογίων 
τους. Στόχος μας ήταν και είναι η παροχή ποιοτικού νερού με 
το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Ο Νέος Δήμος Γρεβενών είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος 
της χώρας με τη μικρότερη αναλογία κατοίκων ανά μέτρο 
μήκους δικτύου. Καταφέραμε να μην επιβάλουμε  αυξήσεις 
στις τιμές του νερού. Αυτό το πετύχαμε από το συνδυασμό 
της σωστής διαχείρισης και του περιορισμού της σπατάλης 
του νερού καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας του 
προσωπικού.

Ζούμε σε έναν τόπο πλούσιο σε επιφανειακά και υπόγεια 
νερά. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όσο μεγαλύτερη αφθονία υπάρχει πολλές φορές σε ένα αγαθό τόσο 
μεγαλύτερη σπατάλη γίνεται.

Η σωστή διαχείριση του υδάτινου πλούτου του τόπου μας αποτέλεσε από την αρχή της θητείας 
μας, βασική μας προτεραιότητα. Όπως βασική μας προτεραιότητα αποτέλεσε και η επίλυση χρόνιων 
προβλημάτων ύδρευσης που επί σειρά ετών ταλαιπωρούσαν τους συμπολίτες μας. Δώσαμε λύσεις 
στα προβλήματα αυτά με παρεμβάσεις  σε έργα υποδομής, επισκευές αντλιοστασίων, εμπλουτισμούς 
πηγών, αποσπασματικές ανακατασκευές τμημάτων που είχαν χρόνια προβλήματα και μία σειρά 
άλλων παρεμβάσεων οι οποίες εξασφαλίζουν εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση του νερού. 

Καταθέσαμε προτάσεις ύψους 15.000.000,00€ στο ΕΣΠΑ για ένταξη νέων έργων οι οποίες όχι μόνο 
θα λύσουν προβλήματα υποδομών αλλά θα εξασφαλίσουν και πόρους που δαπανώνται σε ετήσια 
βάση για συντήρηση, επισκευές κ.λ.π., ενώ θα βελτιώσουν κατά πολύ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του πόσιμου νερού. 

Συνεχίζουμε την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των 
Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» προϋπολογισμού 12.006.401,98 € με Φ.Π.Α. 
Τα οφέλη από το ανωτέρω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης), από εθνικούς πόρους και από ιδία συμμετοχή, είναι ήδη ορατά.

Ήδη από το μέχρι στιγμής τμήμα του έργου που έχει ολοκληρωθεί έχουν εξασφαλισθεί πόροι από 
την εξοικονόμηση ενέργειας και της δαπάνης συντήρησης του παλαιού δικτύου. 

Συνεχίζονται επίσης και οι παρεμβάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας. Παρεμβάσεις 
οι οποίες σε συνδυασμό με τα νέα έργα που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν από τις ήδη 
υποβληθείσες προτάσεις, θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑ προς τους πολίτες. 
Υποσχεθήκαμε ποιοτική υδροδότηση όλων των περιοχών με επαρκή ποσότητα νερού  και το κάνουμε 
πράξη.

Οι προσπάθειές μας για τη βελτίωση των υποδομών, των παρεχομένων υπηρεσιών και τη σωστή 
διαχείριση του νερού συνεχίζονται. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξη αυτών των 
προσπαθειών. 

Το νερό αποτελεί πηγή ζωής. Προστατεύοντας το νερό, προστατεύουμε το περιβάλλον. Προστατεύουμε 
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.                      

Δημοσθένης Κουπτσίδης 
 
 Δήμαρχος Γρεβενών-Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά 
προβαίνουμε στην έκδοση 
του ενημερωτικού εντύπου 
απολογισμού και δράσεων 
της ΔΕΥΑ Γρεβενών για 
το έτος 2012, έντυπο 
απαραίτητο καθώς ενισχύει 
τη διαφάνεια και τη χρηστή 
διαχείριση αλλά και την 
επικοινωνία μεταξύ των 
δημοτών και της επιχείρησης.

Στα δύο αυτά χρόνια της νέας 
διοίκησης της ΔΕΥΑ τέθηκαν 
οι εξής στόχοι :

Οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης. Η επιχείρηση 
κατάφερε να αποκαταστήσει την τρωθείσα αξιοπιστία 
της τόσο απέναντι στον Γρεβενιώτη πολίτη - καταναλωτή 
όσο και απέναντι στους ντόπιους επαγγελματίες που 
συνεργάζονται με αυτή. Αποπληρώθηκαν περίπου 
2,90 εκ. ευρώ σε ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς 
να δημιουργηθούν νεότερες. Η οικονομική χρήση 
του έτους 2012 όχι μόνο είναι κερδοφόρα αλλά 
και εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση με την ήδη 
κερδοφόρα του 2011 (766.852,40€ κέρδη το 2012 
έναντι 51.040,55€ κέρδη το 2011). Είναι αξιοσημείωτο 
ότι αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν 
υπό τη σκιά των φαινομένων κακοδιαχείρισης των 
προηγούμενων ετών, την βαθύτατη οικονομική κρίση 
αλλά και την ταυτόχρονη μείωση των τιμολογίων της 
ΔΕΥΑ Γρεβενών.

Αφομοίωση της χωρικής επέκτασης. Με την εφαρμογή 
του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο 
προκύπτων Δήμος Γρεβενών είναι ο μεγαλύτερος σε 
έκταση Δήμος στην Ελλάδα. Η ΔΕΥΑ Γρεβενών λοιπόν 
κλήθηκε το 2011 να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης 
και αποχέτευσης αυτού του αχανούς Δήμου χωρίς 
να αυξήσει το προσωπικό της. Εντούτοις, με τις 
συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και τον 
επαγγελματισμό και τη φιλοτιμία του προσωπικού 
επετεύχθη αυτή η χωρική επέκταση χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Τα λίγα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
το 2011, κατά τη φετινή περίοδο περιορίστηκαν 
σημαντικά.

Εκσυγχρονισμός και μετάβαση στη νέα εποχή. Η ΔΕΥΑ 
Γρεβενών υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που 
την θωρακίζει απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων 
ετών. Ο εκσυγχρονισμός αυτός καλύπτει την διοικητική 
λειτουργία της επιχείρησης (προμήθεια λογισμικών, 
προμήθεια εξοπλισμού, αναδιάρθρωση υπηρεσιών), την 
επιχειρησιακή ικανότητα της (παραχώρηση οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου, υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 
για προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος) αλλά και 
τις υποδομές της (εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση 
δικτύου Ύδρευσης και νέες δεξαμενές ύδρευσης», 
υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για έργα υποδομών 
ύψους 15 εκ. €).

Ας μη ξεχνάμε πως η ΔΕΥΑ Γρεβενών είναι κτήμα όλων 
μας, ανήκει στον κάθε Γρεβενιώτη πολίτη, ανεξάρτητα 
με την εκάστοτε διοίκηση. Η επιχείρηση έχει σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης τόσο του παρεχόμενου αγαθού 
όσο και των υπηρεσιών που το περιβάλλουν. Κρίνεται 
λοιπόν επιβεβλημένη η ανάγκη για τη στήριξη αυτής 
και του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού.

Βάιος Χρήστος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Γ

 Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΓ
Δημότες του Δήμου Γρεβενών. 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών 
συστήθηκε το 1997 με το Π.Δ. 270 (ΦΕΚ 195/τ.Α/2-10-
97), διέπεται από τα οριζόμενα στο Ν.1069/80 (ιδρυτικός 
νόμος των Δ.Ε.Υ.Α.) και άρχισε να λειτουργεί από το 
1999. Αποτελεί δημοτική επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου 
κοινωφελούς χαρακτήρα. Αντικείμενο της είναι η μελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και λειτουργία των 
δικτύων, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 
λυμάτων και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Η 
χωρική της επικράτεια διευρύνθηκε δύο φορές μία το 
2001 που επεκτάθηκε στα όρια του Καποδιστριακού τότε 
Δήμου Γρεβενών και μία φορά το 2011 στα όρια πλέον του 
Καλλικρατικού Δήμου Γρεβενών. Σήμερα αποτελεί μία από 
τις σχετικά μικρές Δ.Ε.Υ.Α. που υπάρχουν ανά την Ελλάδα 
τόσο από άποψη προσωπικού όσο και εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού. Από άποψη όμως χωρικής επικράτειας είναι 
υπεύθυνη για έναν από τους μεγαλύτερους χωρικά δήμους της 
Ελλάδας. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο μήκος δικτύων ανά 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό, μεγαλύτερο κόστος συντήρησης, 
πιο απομακρυσμένες και δύσβατες αποστάσεις που απαιτούν 
μεγαλύτερο κόστος καυσίμων και περισσότερες εργατοώρες 
για τις επεμβάσεις που απαιτούνται. Παράλληλα η ευρύτερη 
δυσμενής δημοσιονομική κατάσταση που βιώνει συνολικά 
η χώρα μας, μας έχει επιβάλει και μία σειρά δικλίδων που 
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την εκτέλεση και επίτευξη 
του έργου της. Αλλαγές που έχουν επέλθει στις εργασιακές 
σχέσεις αλλά και στις προσλήψεις προσωπικού, δεν 
επιτρέπουν την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (μόνιμου ή 
εποχιακού), για να μπορεί η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στο 
μεγάλο φόρτο του αντικειμένου της, που ανέκυψε από αυτή 
τη μεγάλη χωρική επικράτεια. Επίσης λόγοι που έχουν να 
κάνουν με τη μη χαρτογράφηση των δικτύων των περιοχών 
που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη στο Δήμο Γρεβενών, σε 
συνδυασμό με την μη ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού 
σε αυτές, δημιούργησαν επιπλέον δυσκολίες στην επίλυση 
προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την πάροδο 
του χρόνου όμως πολλά από αυτά τα προβλήματα έχουν 
πλέον εξαλειφθεί ή έχουν μειωθεί κατά μεγάλο βαθμό. 
Επίσης πολλά χρόνια προβλήματα που ταλανίζανε κάποιες 
περιοχές είτε έχουν λυθεί είτε έχουν προγραμματισθεί να 
επιλυθούν με την ένταξη και υλοποίηση νέων έργων. Έτσι 
για τα επόμενα χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έχει υποβάλει 
προτάσεις ένταξης έργων 24.700.000,00 € στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ), ενώ είδη έχει εντάξει στο 
ΕΣΠΑ και εκτελεί το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» 
προϋπολογισμού 12.006.401,98 € με Φ.Π.Α. Τέλος θα 
πρέπει να αναλογιστούμε ότι από τη δημιουργία της και μέχρι 
σήμερα έχουν ενταχθεί, έχουν εκτελεστεί και συνεχίζουν να 
εκτελούνται τα μεγαλύτερα έργα υποδομών και από άποψη 
σπουδαιότητας αλλά και από άποψη προϋπολογισμού, προς 
εξυπηρέτηση πάντοτε των δημοτών του Δήμου Γρεβενών.Η 
Δ.Ε.Υ.Α.Γ. είναι επιφορτισμένη με την καθημερινότητα που 
ανακύπτει από τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Τα περισσότερα των προβλημάτων της απαιτούν 
άμεση επίλυση. Για αυτό το λόγο μέχρι σήμερα διέπονταν από 
ειδικό νομικό καθεστώς που εξασφάλιζε την ευελιξία αυτών 
των επιχειρήσεων σε σχέση με τους δήμους. Η οικονομική 
κρίση όμως και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις έχουν μεταβάλει 
σε μεγάλο βαθμό και έχουν αλλοιώσει το λειτουργικό 
καθεστώς των Δ.Ε.Υ.Α. κάνοντας το πιο δύσκαμπτο. 
Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. γνωρίζουμε, 
ότι θα πρέπει και εμείς από τη μεριά μας να βελτιωθούμε 
σε πολλά σημεία ακόμη προς όφελος των Γρεβενιωτών. Για 
να μπορούμε λοιπόν να παίξουμε καλύτερα το ρόλο μας, 
ζητάμε την συμπαράσταση των πολιτών, των αιρετών που 
ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα 
όλων των συνεργαζόμενων φορέων. Σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για την κατανόηση και τη σωστή συνεργασία.       
Τοτίδης Επαμεινώνδας,  
  Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών – επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης. 
Αρχίζοντας λοιπόν από τις μεγάλες εταιρείες ύδρευσης αποχέτευσης της Ελλάδας (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) τα 
φαινόμενα με την πάροδο του χρόνου θα περάσουν σιγά - σιγά και στην περιφέρεια. Τι σημαίνει όμως 
ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης αποχέτευσης και τι επιπτώσεις θα έχει για τους πολίτες.

1. Ιλιγγιώδεις αυξήσεις της τιμής του νερού. Χαρακτηριστικά, η τιμή του νερού αυξήθηκε έως 245% 
στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 1993-2006. Στο Παρίσι, αφού το τιμολόγιο νερού έφτασε να είναι από 
τα ακριβότερα του κόσμου, από τον Ιανουάριο του 2010, έπειτα από 25 χρόνια διαχείρισης του νερού 
από ιδιώτες, επανήλθε στην κυριότητα του δήμου. Στη Γερμανία επίσης το πείραμα της ιδιωτικοποίησης 
απέτυχε, ο τομέας της ύδρευσης ανήκει στους δήμους με πιο πρόσφατο παράδειγμα την αποχώρηση 
της ιδιωτικής γερμανικής RWE από το Βερολίνο, όπου το κόστος από το σπάσιμο του συμβολαίου, που 
κανονικά έληγε το 2028, ήταν 650 εκατομμύρια ευρώ.

2. Ανύπαρκτες ιδιωτικές επενδύσεις. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ο 
δημόσιος τομέας πλήρωσε τα δίκτυα. Ακόμη και στη Γαλλία, όπου παραμένουν ιδιωτικές εταιρείες από 
τον 19ο αιώνα, οι επενδύσεις για την επέκταση των συστημάτων έγιναν από τους δήμους, όχι από τις 
εταιρείες. Όταν οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν, προσβλέπουν σε εγγυημένα υπερκέρδη. Στην Αγγλία 
η ιδιωτική εταιρεία Thames Water, προκειμένου να φτιάξει έναν ακριβό νέο κεντρικό υπόνομο για το 
Λονδίνο, αξιώνεται τα ετήσια κέρδη της να υπερβαίνουν το κόστος της επένδυσης κατά 100 και πλέον 
εκατομμύρια στερλίνες.

3. Δημιουργία καρτέλ. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων στη Γαλλία και στην Ισπανία και 
σε πολλές περιπτώσεις στην Ιταλία και στην κεντρική Ευρώπη, η αρχική ιδιωτικοποίηση δεν προέκυψε από 
ανταγωνιστική υποβολή προσφορών. Στη Γαλλία και στην Ιταλία ιδιωτικές εταιρείες έχουν καταδικασθεί από 
τις Αρχές Ανταγωνισμού για μη ανταγωνιστική συμπεριφορά. Στη Γαλλία οι Suez και Veolia διατάχθηκαν 
να καταργήσουν πλήθος «κοινοπραξιών», τις οποίες είχαν συστήσει για να ωφελούνται αμφότερες από τις 
συμβάσεις αντί να ανταγωνίζονται η μία την άλλη.

4. Διαφθορά και απάτες. Η ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης, τονίζεται στην έκθεση της ΟΚΕ, συνδέεται 
συχνά με περιστατικά διαφθοράς και απάτης, καθώς οι εταιρείες έχουν κίνητρο δωροδοκίας αν πρόκειται 
να εξασφαλίσουν επικερδείς, μακροχρόνιες συμφωνίες.

5. Έλλειψη λογοδοσίας. Οι περισσότερες συμβάσεις ύδρευσης με ιδιωτικές εταιρείες είναι μυστικά 
έγγραφα, ώστε να είναι αδύνατη η λογοδοσία ενώπιον των πολιτών. Η πώληση της εταιρείας ύδρευσης 
του Βερολίνου στις εταιρείες Veolia και RWE, οι οποίες απαίτησαν έγγραφη εγγύηση μεγάλου κέρδους, 
κρατήθηκε κρυφή από τους δημότες του Βερολίνου.

6. Επίπλαστα οικονομικά οφέλη. Στην πραγματικότητα, όμως, οι κυβερνήσεις έχουν έσοδα πολύ 
μικρότερα από την πραγματική αξία των ιδιωτικοποιημένων εταιρειών, ειδικά αν οι αγοραστές γνωρίζουν 
ότι το Δημόσιο αναγκάζεται να πουλήσει σε οποιαδήποτε τιμή. Αν οι εταιρείες όντως καταβάλλουν μεγάλο 
ποσό, συνήθως οφείλεται στο ότι τους επιτρέπεται να επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 
Η Ε.Ε.Λ. Γρεβενών (βιολογικός καθαρισμός) κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 2004 -2006 λειτούργησε 
δοκιμαστικά για ένα χρόνο μέχρι το τέλος του 2007 και από τότε και μέχρι σήμερα λειτουργεί κανονικά. 
Η εγκατάσταση κόστισε μαζί με το Φ.Π.Α. 7.034.128,82 € και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής 
από Εθνικούς πόρους και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
Γρεβενών είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας και σχεδιάστηκε για ισοδύναμο πληθυσμό 30.000 κατοίκων 
με ημερήσια κατανάλωση 200 lit/κάτοικο. Πρόκειται για ένα καθαρά περιβαλλοντικό έργο που σκοπό έχει 
την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τους κατοίκους της πόλης των Γρεβενών 
δηλ. από τις κατοικίες οικιακά λύματα, αλλά και τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης αστικά λύματα. 
Η εγκατάσταση διασφαλίζει την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλης των Γρεβενών και τη 
διατήρηση του σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας ένα ανθρώπινο καθαρό 
περιβάλλον. Για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται ένα αρκετά μεγάλο κόστος 
το οποίο αγγίζει τις 220.000 ευρώ ετησίως περιλαμβανομένου και του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αναλυτικότερα απαιτούνται περίπου 150.000 ευρώ για το κόστος προσωπικού λειτουργίας, αναλύσεων 
και παρακολούθησης, συντήρησης, μεταφοράς και διάθεσης λυματολάσπης και την προμήθεια χλωρίου 
και λοιπών κροκιδοτικών υλικών και 70.000 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται. Η 
ΔΕΥΑ Γρεβενών τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να μειώσει στο ελάχιστο το κόστος λειτουργίας 
της εγκατάστασης διατηρώντας παράλληλα τη σωστή και ομαλή της λειτουργία. Όμως πολλοί εξωγενείς 
παράγοντες δεν επιτρέπουν μεγαλύτερη συμπίεση και μείωση του κόστους λειτουργίας. Για παράδειγμα 
το τιμολόγιο κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το τιμολόγιο της γενικής χρήσης παρόλο που 
επανειλημμένα η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) έχει ζητήσει από 
τον αρμόδιο υπουργό την τιμολόγηση των βιολογικών καθαρισμών της χώρας με βιομηχανικό τιμολόγιο, 
δεδομένου του ότι οι βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν στην ουσία εργοστασιακές - βιομηχανικές μονάδες. 
Το υπουργείο όμως και ο εκάστοτε υπουργός κώφευε στα αλλεπάλληλα αιτήματα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τα οποία 
ποτέ δεν εισακούστηκαν θετικά.                 

Πως λειτουργεί η Ε.Ε.Λ. Γρεβενών
Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης των Γρεβενών είναι χωριστικό, δηλαδή δέχεται μόνο τα λύματα της 
πόλης και όχι της βροχής. Στόχος της συνολικής διεργασίας είναι ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά 
απόβλητα καθώς και η απολύμανση και η σταθεροποίησή τους. Αρχικά γίνεται η είσοδος των λυμάτων με 
την ανύψωση τους από το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης στο κτίριο της προεπεξεργασίας, στο οποίο 
αφού γίνει εσχαρισμός και κατακράτηση των στερεών αποβλήτων γίνεται η εξάμμωση και απομάκρυνση 
των λιπών. Εκεί ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας. Στη συνέχει από το κτίριο της 
προεπεξεργασίας σε όλη την υπόλοιπη εγκατάσταση η κυκλοφορία των λυμάτων γίνεται με φυσική ροή.  

Δευτεροβάθμια επεξεργασία: μετά το κτίριο της προεπεξεργασίας γίνεται μέσω του φρεατίου 
μερισμού η διανομή των λυμάτων στις τρεις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής. Στο φρεάτιο μερισμού 
καταλήγει και ένας αγωγός από την ανακυκλοφορία ιλύος ο οποίος εμπλουτίζει τα εισερχόμενα λύματα με 
μικροοργανισμούς απαραίτητους για την επίσπευση της βιολογικής διεργασίας. Στη συνέχεια τα λύματα 
διέρχονται από τις δεξαμενές αποφοσφώρωσης και απονιτροποίησης στις δεξαμενές αερισμού στις οποίες 
διενεργείται η οξείδωση και νιτροποίηση τους. Στις δεξαμενές αυτές στην ουσία τα λύματα εμπλουτίζονται 
με οξυγόνο με το οποίο τρέφονται οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε όγκο και στη συνέχεια 
κατευθύνονται στις δεξαμενές τελικής καθίζησης στις οποίες γίνεται η συσσωμάτωση – κροκίδωση των 
μικροοργανισμών και η τελική τους καθίζηση. 
Στη συνέχεια μέσο του αντλιοστασίου ιλύος μέρος τους οδηγείται στη μονάδα πάχυνσης και 
αφυδάτωσης (ταινοφυλτρόπρεσσα) από όπου φορτώνεται σε ειδικούς κάδους και μεταφέρεται με 
φορτηγά σε αδειδοτημένους χώρους διάθεσης της (αυτή τη στιγμή σε εργοστάσιο βιολιπασμάτων στη 
Βέροια), ενώ το υπόλοιπο μέρος της ιλύος οδηγείται μέσο αγωγού στο φρεάτιο μερισμού - βιοεπιλογέα. 
Παράλληλα τα υγρά λύματα οδηγούνται στη μονάδα διυλίσεως όπου απομακρύνονται περαιτέρω τα 
αιωρούμενα στερεά που δεν έχουν συγκρατηθεί στα προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας. Εδώ 
τελειώνει το στάδιο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και ακολουθεί η διεργασία της απολύμανσης. 

Τριτοβάθμια επεξεργασία: στην απολύμανση διενεργείται η χλωρίωση των υγρών αποβλήτων 
που είναι απαλλαγμένα πλέον από το μεγαλύτερο μέρος του μικροβιακού φορτίου με επεξεργασία με 
υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl). Έτσι εξασφαλίζεται η σχεδόν ολοκληρωτική απομάκρυνση του μικροβιακού 
φορτίου και η εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Επειδή όμως το χλώριο παρουσιάζει δυσμενή 
επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον, για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, είναι 
απαραίτητη η εξουδετέρωση του υπολειπόμενου χλωρίου της εκροής έτσι ώστε στον τελικό αποδέκτη να 
διοχετευθεί όσο το δυνατό μικρότερη ποσότητα χλωρίου. Η αποχλωρίωση γίνεται με διθειώδες νάτριο 
(NaH2SO3) σε ποσότητες κατάλληλες ώστε να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητες επιδράσεις για το 
οικοσύστημα. Στη συνέχεια τα λύματα αφού διέλθουν από τη μονάδα μεταερισμού εμπλουτίζονται με 
οξυγόνο και μέσω αγωγού διατίθενται στο Γρεβενίτη ποταμό απαλλαγμένα από το 95% του ρυπαντικού 
τους φορτίου.  
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Η ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών πρωτοστατεί στην εκτέλεση των μεγάλων έργων. Από τη δημιουργία της και μετά η 
Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών είναι ο πρώτος φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών (πρώην Νομού Γρεβενών) που εκτέλεσε και συνεχίζει να εκτελεί μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα 
έργα. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τα έργα που εκτελέστηκαν, εκτελούνται και με έργα για τα οποία 
υποβλήθηκαν προτάσεις στο ΕΣΠΑ και αναμένεται στο άμεσο μέλλον να έχουμε εντάξεις.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.159.474.79 €

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7.373.481.10 €

3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.498.416.89 €

4 ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 927.237.91 €

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

12.006.401.98 €

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

8.629.637,50 €

2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ, ΠΡΙΟΝΙΩΝ, ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΑΡΑ 5.712.655,00 €

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ

690.626,97 €

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 615.000,00 €

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΙΞΗΣ

2.612.237,22 €

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

5.464.924,38 €

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΤΣΙΚΟΥ

991.470,59 €

Κατά συνέπεια με την ολοκλήρωση της κατασκευή και του έργου της ύδρευσης θα έχει ολοκληρώσει έργα 
συνολικής αξίας 28.000.000 ευρώ και έχει υποβάλει προς ένταξη έργα 24.700.000,00 ευρώ για τα οποία 
ευελπιστούμε ότι θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα θα συνεχίσουμε 
να ετοιμάζουμε μελέτες για την ένταξη νέων έργων στις επόμενες προγραμματικές περιόδους με τα 
οποία θα λύσουμε προβλήματα ύδρευσης – αποχέτευσης και θα αναβαθμίσουμε το περιβάλλον που θα 
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενεές. 

 
ΕΡΓΟ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες 
δεξαμενές ύδρευσης» – Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Συνεχίστηκε με ικανοποιητικούς ρυθμούς η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» προϋπολογισμού 12.006.401,98 € με Φ.Π.Α. 
κατά το 2012. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 
2007 – 2013», στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
από εθνικούς πόρους και από ιδία συμμετοχή. Είναι το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο στον 
συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας που εντάχθηκε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης είναι το 
μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα στο Δήμο Γρεβενών. Πρόκειται για 
ένα περιβαλλοντικό έργο που θα μειώσει κατά πολύ τις υπάρχουσες διαρροές του παλαιού δικτύου και την 
κατανάλωση ενέργειας (λόγω του περιορισμού της λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων). 

Οι εργασίες που προτείνονται και υλοποιούνται με την παρούσα εργολαβία, θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης των Γρεβενών της επόμενης 40ετίας με έτος στόχο το 2043. Το 
φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, τον 
διαχωρισμό του νέου δικτύου σε 4 (τέσσερις) υδροδοτικές ζώνες, την επέκταση και αναμόρφωση των 
υφιστάμενων δεξαμενών, την αναβάθμιση και ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
τέλος την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. Συνολικά λοιπόν θα αντικατασταθούν 
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71 Κm δικτύου αγωγών, εκ των οποίων τα 68 Km θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 
διατομών από Φ90 έως και Φ220 και τα 3 Km από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου διατομής Φ220. Επίσης 
θα γίνει ανασχεδιασμός των ζωνών υδροδότησης σύμφωνα με τα νέα χωρικά και πληθυσμιακά δεδομένα 
της πόλης των Γρεβενών και φρεάτια ελέγχου του δικτύου όπως και διασύνδεσης των ζωνών μεταξύ 
τους ούτως ώστε να υπάρχει σταθερή πίεση σε όλα τα σημεία του δικτύου της πόλης. Η επέκταση των 
δεξαμενών ύδρευσης με την προσθήκη δύο υγρών θαλάμων και ενός κτιρίου δικλείδων σε κάθε μία 
από τις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης. Έτσι ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού της πόλης των 
Γρεβενών θα αυξηθεί από 1.500 m3 που είναι σήμερα στα 4.500 m3 με την ολοκλήρωση του έργου 
που σημαίνει επάρκεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και καλύτερη εξοικονόμηση και διαχείριση του 
νερού, όπως και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού που αποθηκεύεται σε αυτές αφού 
πλέον θα μπορούν να καθαρίζονται πιο εύκολα και πιο σωστά. 

Είδη τα πρώτα οφέλη από την εκτέλεση του έργου έγιναν ορατά. Έτσι από την μέχρι τώρα πορεία του 
έργου και από την ολοκλήρωση του σε κάποιες περιοχές της πόλης προκύπτουν τα εξής: 

1. Στην περιοχή που υδροδοτείται από την δεξαμενή που βρίσκεται στην περιοχή «Αμπέλια» και στην οποία 
έχει αντικατασταθεί το 80% περίπου του παλαιού δικτύου ύδρευσης με το νέο και χωρίς να έχουν δοθεί 
ακόμη σε λειτουργία οι νέοι υγροί θάλαμοι της δεξαμενής έχει περιοριστεί η λειτουργία των γεωτρήσεων 
από 15 ώρες ανά ημέρα, που λειτουργούσαν πριν ένα χρόνο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο στις 2 
ώρες ανά ημέρα. Έτσι με την ολοκλήρωση τόσο του δικτύου όσο και των δεξαμενών αναμένεται στη 
συγκεκριμένη περιοχή να μηδενιστεί η λειτουργία των γεωτρήσεων και να υδροδοτείται η περιοχή μόνο 
από τον κεντρικό κλάδο ύδρευσης με φυσική ροή. Αυτό σημαίνει οικονομικό όφελος προς την επιχείρηση 
και κατά συνέπεια και προς τους πολίτες του δήμου Γρεβενών που θα εξοικονομηθεί από την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης θα προκύψει και περιβαλλοντικό όφελος από τον περιορισμό της λειτουργίας 
των γεωτρήσεων.

2. Είδη λύθηκαν πολλά χρόνια προβλήματα ολόκληρων περιοχών ή και μεμονωμένων οικοδομών που 
είχαν να κάνουν με τη χαμηλή πίεση του παλαιού δικτύου με συνέπεια να μην υδροδοτούνται κανονικά 
τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια η σταθεροποίηση των πιέσεων ανά περιοχή και η σωστή ρύθμιση 
τους θα επιτευχθεί με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου κατά την οποία θα έχουν τοποθετηθεί οι μειωτές 
πίεσης και οι ηλεκτροβάνες και θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού που 
προβλέπεται για το νέο δίκτυο.   

3. Μηδενίστηκαν οι βλάβες από σπασίματα του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές που πραγματοποιήθηκε 
η αντικατάσταση με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται να δαπανώνται χρήματα και εργατοώρες για τις 
αποκαταστάσεις τους. Παράλληλα μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι διακοπές νερού στις περιοχές που 
ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δικτύου, με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι συμπολίτες 
μας τις συχνές διακοπές του νερού.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου δημιουργούνται οχλήσεις προς τους 
δημότες και ανακύπτουν κάποιες δυσκολίες για τις οποίες ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία 
των πολιτών. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρόκειται για ένα έργο που εκτελείται μέσα σε κατοικημένη 
περιοχή με πλήθος δικτύων να διέρχονται από τις δημοτικές οδούς στις οποίες πρέπει να κατασκευαστεί 
το νέο δίκτυο. Τέτοια προβλήματα όχλησης είναι ο θόρυβος, η σκόνη, η κατάληψη τμήματος των οδών 
με τα όποια προβλήματα δημιουργούν στην καθημερινότητα και είναι αυτά που απορρέουν από την 
εκτέλεση των εργασιών δηλ. τα σκαψίματα των οδών, την τοποθέτηση των αγωγών, την κατασκευή των 
φρεατίων και των συνδέσεων με το νέο δίκτυο, τις επανεπιχώσεις των σκαμμάτων και τέλος την τελική 
αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνουν και κάποιες απροειδοποίητες 
διακοπές της υδροδότησης κατά την εκτέλεση του έργου για να μπορούν να επισκευαστούν διαρροές και 
σπασίματα στο παλιό δίκτυο και για την σταδιακή αποκοπή των οικοδομών από αυτό και τη σύνδεση τους 
στο νέο δίκτυο. Για αυτό ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας και τη συνεργασία τους μέχρι την 
οριστική ολοκλήρωση του νέου δικτύου ύδρευσης. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου είναι: 
1. Η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και η καλύτερη διαχείριση του.

2. Η εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν 
να διατεθούν σε βελτίωση της παροχής υπηρεσίας της επιχείρησης προς τους πολίτες και στη σταδιακή μείωση 
του κόστους που καταβάλει για ύδρευση ο πολίτης.

4. Η διασφάλιση σε υψηλό βαθμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.

5. Η εξασφάλιση σταθερής πίεσης σε όλες τις ζώνες του δικτύου με αποτέλεσμα την καλύτερη υδροδότηση της 
πόλης.

6. Η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών που προκαλείται από τις πολλές βλάβες του παλαιού δικτύου, για την 
αποκατάσταση των οποίων χρειάζεται να αποκόπτονται μεγάλα τμήματα της πόλης, δεδομένου του ότι τα 
φρεάτια ελέγχου του παλαιού δικτύου δεν λειτουργούν (χαλασμένες βάνες, σκεπασμένα φρεάτια από συνεχείς 
ασφαλτοστρώσεις των δημοτικών οδών κ.λ.π.). 
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ΧΡΗΣΙΜEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους 
περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. έχει το δικαίωμα όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του 
δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίσης της.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. μπορεί να διακόψει προσωρινά και 
μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλει πρόστιμο το ύψος του οποίου το καθορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή νερού για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών 
μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Αν για οποιοδήποτε λόγω υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την 
εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. είναι δυνατόν, συμπτωματικά 
και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και 
διακοπή της υδροδότησης. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκλήθηκαν σε μηχανήματα ή σε άλλες 
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη 
για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις 
του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου 
κατανάλωσης (παγίου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή 
της παροχής του οποίου έγινε με αίτηση του.

Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην 
αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.

Είναι δυνατόν, με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας να ανασταλεί η πληρωμή του 
λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, 
την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις και μπορεί 
ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του 
ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση 
του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από το μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές 
εγκαταστάσεις του ακινήτου.

Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε 
ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. από την οποία και μόνο τοποθετείται, αφαιρείται και συντηρείται. Η κυριότητα 
των μέχρι σήμερα τοποθετημένων υδρομέτρων μεταβιβάζεται αυτόματα στην Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την έναρξη 
του παρόντος Κανονισμού.

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης 
και εφαρμόζεται χωρίς την ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας νερού (πάγια κατανάλωση) που 
ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής 
κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και 
εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει ενδείξεων του 
υδρομέτρου της παροχής του ή σε περίπτωση που δεν κατανάλωσε νερό της ελάχιστης (πάγιας), την 
αξία της πάγιας κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο 
του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και με τους τρόπους που αναφέρει το 
έντυπο.

Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από 
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την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή 
νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που 
προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. 
Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας 
και μέχρι την πλήρη εξόφληση η οφειλή 
επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Η 
προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά 
την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή 
των τόκων και των δικαιωμάτων διακοπής και 
επανασύνδεσης της παροχής.

Εφόσον η οφειλή καλύπτεται από την 
υπάρχουσα εγγύηση, προστίθεται στον επόμενο 
λογαριασμό.

Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο 
λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση 
την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα, 
οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή, μετά 
την πάροδο του οποίου η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. μπορεί να 
προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή 
του υδρολήπτη από τους καταλόγους των 
υδροληπτών.

Αν ο υδρολήπτης παραβιάζει την κλεισμένη 
παροχή, η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. τον χρεώνει με το ανάλογο 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από 
το Δ.Σ., μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση 
της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές 
που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, 
επανασυνδέθηκαν δε παράνομα. 

Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων 
γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς 
υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η 
διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή 
έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.

Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου 
είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή 
προφορική αίτηση του υδρολήπτη.

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις 
αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης 
που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή 
αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων 
ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο 
του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που 
βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με 
τη δαπάνη ελέγχου.

Για κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕ.Υ.Α.Γ. 
ευθύνονται από κοινού και εις ολοκλήρο 
έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να 
δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο και υπεύθυνη 
δήλωση που αναγράφει ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού ύδρευσης και κάθε μελλοντικής του 
τροποποίησης.

Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη.
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Η ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Για την πόλη των Γρεβενών  

Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΤΕΛΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3

1 0 – 50 Μ3 0,28 € 40% 0 – 100 Μ3 0,50 €

2 51 – 90 Μ3 0,40 € 50% 101 – 200 Μ3 0,90 €

3 91 – 250 Μ3 0,52 € 60% 201 – 350 Μ3 1,50 €

4 251 – 750 M3 0,85 € 80% 351 και άνω 2,00 €

5 751 και άνω 1,40 € 80%

Για τα τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών.

(Κατηγορία Α: ύδρευση μόνο με φυσική ροή. – Κατηγορία Β: ύδρευση με άντληση η μεικτή)  

Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

1 0 – 80 Μ3 0,20 € 0,30 € 0 – 100 Μ3 0,50 €

2 80 –160 Μ3 0,32 € 0,42 € 101 – 200 Μ3 0,90 €

3 160 – 320 Μ3 0,44 € 0,60 € 201 – 350 Μ3 1,50 €

4 320 – 800 Μ3 0,80 € 0,90 € 351 και άνω 2,00 €

5 800 και άνω 1,00 € 1,20 €

Η ανωτέρω κλιμάκωση των καταναλώσεων αναφέρονται σε κάθε εκκαθαριστική περίοδο η οποία είναι 
για μεν την πόλη των Γρεβενών το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών για δε τα δημοτικά 
διαμερίσματα το διάστημα των έξι (6) μηνών.

Στα τοπικά διαμερίσματα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα Κατηγορία Γ έχει 
καθοριστεί ως ελάχιστη κατά έτος καταβολή για τα έτη 2013 και 2012 το ποσό των 39,50 €. 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κατά την τελευταία τριετία έγινε μία προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια για 
εξορθολογισμό των τιμολογίων του νερού και της τιμής του κυβικού ανά κλίμακα. Έτσι στην πόλη των 
Γρεβενών οι τιμές του κυβικού διαμορφώθηκαν ως ακολούθως από το 2010 μέχρι και την τιμολογιακή 
πολιτική του 2013.

ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΤΙΜΗ / Μ3 ΤΙΜΗ / Μ3 ΤΙΜΗ / Μ3

1 0 – 50 Μ3 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,28 €

2 51 – 90 Μ3 0,38 € 0,40 € 0,41 € 0,40 €

3 91 – 250 Μ3 0,46 € 0,52 € 0,54 € 0,52 €

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην πρώτη κλίμακα δηλαδή για καταναλώσεις μέχρι τα 50 m3 που αφορούν 
το 62% των καταναλωτών έχουμε μία ποσοστιαία μείωση της τιμής του κυβικού της τάξης του 18% 
που αντιστοιχεί σε μείωση των λογαριασμών της τάξης των 8,80 € σε σχέση με το 2010 ενώ στις 
καταναλώσεις μέχρι τα 90 m3 που αφορούν το 96% των καταναλωτών έχουμε μία μείωση που 
αποτιμάται σε 5,80 € λιγότερο από ότι το 2010. Τέλος και για μεγαλύτερες καταναλώσεις και μέχρι 120 
m3 που αφορούν το 99% των καταναλωτών δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με αυτά που πλήρωνε ο 
πολίτης το 2010.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και βρόχινων νερών, τα αντλιοστάσια, οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί, οι αγωγοί ελευθέρας ροής, ο βιολογικός καθαρισμός, τα διευθετημένα ρέματα, 
χάνδακες ή αυλάκια και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και 
βρόχινων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευαστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ή από 
το Δήμο Γρεβενών, σύμφωνα με τις αρμόδιες μελέτες.

Τέλος σύνδεσης (άρθρο 10 παρ. γ Ν.1069/80) είναι το ποσό που χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών 
σε κάθε ακίνητο που μπορεί και υποχρεωτικά πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων 
αρμοδιότητας της που κατασκεύασε η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ή Δήμος Γρεβενών και καθορίζεται εκάστοτε με 
απόφαση του Δ.Σ. 

Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. , συμπληρώνει έντυπη δήλωση που 
παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την δήλωση του αυτή 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης.

Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση βρόχινων νερών. Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει 
να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα 
ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα νερά. Αν δεν διαχωριστούν τα εσωτερικά δίκτυα, η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών 
ορίζει προθεσμία για να κάνουν οι κύριοι των ακινήτων τον διαχωρισμό και αν δεν συμμορφωθούν 
προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, όπως διακοπή παροχής νερού, διακοπή σύνδεσης ακαθάρτων, 
επιβολή προστίμου κ.λ.π.

Η αποχέτευση των ακαθάρτων γίνεται στους αγωγούς ακαθάρτων ενώ η αποχέτευση των όμβριων 
υδάτων στους αγωγούς βρόχινων αγωγών. Όταν τα βρόχινα δεν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να 
διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φρεάτιο ομβρίων υδάτων ή

Κανείς εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. δεν επιτρέπεται να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία στα έργα της 
αποχέτευσης, έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 

Αν οι υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετεύουν 
με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει από το δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε α) μπορεί να 
επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική 
ροή ή β) προβλέπεται μηχανική ανύψωση των λυμάτων που θα αποχετευτούν.






