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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συνδημότισσες και Συνδημότες

Ολοκληρώνοντας την προγραμματική περίοδο της θητείας μας θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε στις περισσότερες δεσμεύσεις μας. Έτσι 
σύμφωνα με τις προγραμματικές μας δηλώσεις για διαφάνεια στη διοίκηση μας 
και ενημέρωση των πολιτών για όλα τα θέματα, θεσπίσαμε και εκδώσαμε για 
κάθε χρονιά το ενημερωτικό φυλλαδίου του καταναλωτή, όπως προβλέπεται 
και στο άρθρο 19 του Ν.1069/80. 

Κατορθώσαμε σε πολύ δύσκολες οικονομικά συγκυρίες να προχωρήσουμε 
σε μειώσεις τις τιμολογιακής της τάξης του 20%. Προσπαθήσαμε παράλληλα 
να συμμαζέψουμε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης η οποία πέρα 
από τη δεινή της οικονομική κατάσταση έπρεπε να αντιμετωπίσει και ένα 
βαρύ φορολογικό πρόστιμο που τις δημιουργεί πληθώρα νέων σκοπέλων 
και προβλημάτων. Παράλληλα είχαμε να διαχειριστούμε μία τεράστια για τα 
δεδομένα της επιχείρησης διοικητική μεταρρύθμιση που προέκυψε από τον 
«Καλλικράτη». Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι μία από τις μικρότερες ΔΕΥΑ 
της ελληνικής επικράτειας ανέλαβε τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης – 
αποχέτευσης, του μεγαλύτερου χωρικά δήμου της Ελλάδας, μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στα όποια προβλήματα 
ανέκυψαν.

Γενικά ο Δήμος είναι πλούσιος σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η μεγάλη 
αφθονία που υπάρχει πολλές φορές σε ένα φυσικό αγαθό δημιουργεί πολλές 
φορές και μεγαλύτερες σπατάλες. Κατά συνέπια η σωστή διαχείριση του 
υδάτινου πλούτου του τόπου μας αποτέλεσε για εμάς ακόμη μια βασική 
προτεραιότητα. Στον τομέα που μας αναλογούσε λοιπόν και λαμβάνοντας 
υπόψη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση σε χρόνια προβλήματα με παρεμβάσεις  
σε έργα υποδομής, επισκευές αντλιοστασίων, εμπλουτισμούς πηγών, 
αποσπασματικές ανακατασκευές τμημάτων που είχαν χρόνια προβλήματα και 
μία σειρά άλλων παρεμβάσεων οι οποίες εξασφάλισαν εξοικονόμηση και 
σωστή διαχείριση του νερού. 

Διαψεύδοντας τις όποιες «Κασσάνδρες» καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» 
προϋπολογισμού 12.006.401,98 € με Φ.Π.Α. Έτσι αφού καταφέραμε αρχικά 
να μηδενιστεί η ιδία συμμετοχή που απαιτούνταν για το έργο συνολικού ποσού 
1.170.000,00 €, στη συνέχεια να βρεθεί λύση και για τη χρηματοδότηση του 
ΦΠΑ μετά από συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες, με την ψήφιση του 
πολυνομοσχεδίου Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/8.8.2014) στις 8 Αυγούστου 
2014. Η ολοκλήρωση λοιπόν του έργου θεωρείται πλέον δεδομένη και χωρίς 
την επιβάρυνση του Γρεβενιώτη πολίτη ούτε κατά ένα ευρώ. Παράλληλα από 
το μέχρι στιγμής τμήμα του έργου που έχει ολοκληρωθεί έχουν εξασφαλισθεί 
πόροι από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δαπάνη συντήρησης του παλαιού 
δικτύου. 

Λειτουργούμε το βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Γρεβενών ανελλιπώς 
και δεν επιβαρύνουμε με λύματα το Γρεβενίτη ποταμό και κατά συνέπεια τον 
Αλιάκμονα ποταμό, τα νερά του οποίου χρησιμοποιούνται για άρδρευση αλλά 
και για την ύδρευση άλλων περιοχών (π.χ. Θεσσαλονίκη).
Συνεχίσαμε επίσης τις παρεμβάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
μας. Παρεμβάσεις οι οποίες βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑ 
προς τους δημότες μας και προστατεύουν τόσο τα επιφανειακά όσο και τα 
υπόγεια νερά από μολυσματικούς παράγοντες.

Το νερό είναι πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, είναι πηγή ζωής, ας το 
προφυλάξουμε.
                                                                

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

Δημοσθένης Κουπτσίδης

Δήμαρχος Γρεβενών
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
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ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ανεξόφλητοι Λογαριασμοί  Ύδρευσης

Δημότες του Δήμου Γρεβενών

Εκ μέρους των εργαζομένων και του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών 
(ΔΕΑΥΓ) θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία και την κατανόηση.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει 
οδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας σε σημείο, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους υποχρεώσεις. Έτσι και 
η ΔΕΥΑ Γρεβενών δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητη από αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν 
κατά πολύ τα ανεξόφλητα ποσά των λογαριασμών ύδρευσης. 

Σε αυτό συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό και η χωρική διεύρυνση της επιχείρησης στα όρια του «Καλλικρατκού» Δήμου Γρεβενών. 
Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι η ΔΕΥΑΓ είναι μία επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα αλλά παράλληλα 
και μία ανταποδοτική επιχείρηση που εκτελεί δικό της προϋπολογισμό εσόδων εξόδων, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να 
επιτελέσει το σκοπό της αν συνεχώς αυξάνονται τα ανεξόφλητα της. Κατά συνέπεια δεν θα μπορεί στο μέλλον να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις της, αν δεν μπορέσει να μειώσει τις οικονομικές διαρροές της, που δημιουργούνται από ανεξόφλητους 
λογαριασμούς. 

Αυτό μακροχρόνια θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρέχει της υπηρεσίες και σε αυτούς που είναι εντάξει στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι της. Επίσης δεν θα μπορέσει να σχεδιάσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον και να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις ούτως ώστε να είναι μια δυναμική και λειτουργική επιχείρηση στο μέλλον. 

Τέλος δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες συντηρήσεις των υπαρχόντων δικτύων, να εκτελέσει νέα έργα και 
επεμβάσεις όπου κρίνονται αυτά αναγκαία, να ανταπεξέλθει στο λειτουργικό της κόστος και στις πάγιες δαπάνες της (ΔΕΗ, 
μισθοδοσία, καύσιμα κλπ). Για να μπορέσει λοιπόν να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις είναι υποχρεωμένη να λάβει και σκληρά 
μέτρα. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται και το τάπωμα του υδρομέτρου. Όσο σκληρό λοιπόν και να ακούγεται αυτό πραγματικά 
είναι το μόνο μέτρο που έχει αποτέλεσμα. 

Για αυτό καλούμε αυτούς που για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν οφειλές προς την επιχείρηση να επικοινωνήσουν με τα γραφεία 
της και τους αρμόδιους υπαλλήλους για την διευθέτηση των οφειλών τους.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι για ακόμη μία φορά θα ανταποκριθείτε και από κοινού δημότες, πολιτική ηγεσία και 
εργαζόμενοι θα δώσουμε την καλύτερη εφικτή λύση για όλους μας. 
                   

Τοτίδης Επαμεινώνδας
Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ 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.
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Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από 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.

Οι δαπάνες που απαιτούνται για να επεκταθούν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης είτε εντός είτε εκτός οικισμών με σκοπό να 
εξυπηρετηθούν με συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης παρακείμενες ιδιοκτησίες και ακίνητα, επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες 
των εξυπηρετούμενων ακινήτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ 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 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 σε ανοικτό κανάλι. 
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.

............................................................................................................................................................................................



Για τα τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών.
Κατηγορία Α: ύδρευση μόνο με φυσική ροή. – Κατηγορία Β: ύδρευση με άντληση η μεικτή. 

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 τo έτος 2013 το ποσό των 39,50 € και για το έτος 2014 το ποσό των 40,00 €.   

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010 – 2014

Κατά την τελευταία πενταετία τα τιμολόγια του νερού της οικιακής κατανάλωσης στην πόλη των Γρεβενών 
διαμορφώθηκαν ως εξής.
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Η ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Για την πόλη των Γρεβενών 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟ 1: 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών 
και νέες δεξαμενές ύδρευσης» – Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Συνεχίστηκε και κατά το 2013 με ικανοποιητικούς ρυθμούς 
η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» 
προϋπολογισμού 12.006.401,98 €. 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 πλέον εξ’ 
ολοκλήρου από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους ενώ η ιδία συμμετοχή 
έχει μηδενισθεί. 

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) και θα 
λύσει χρόνια προβλήματα ύδρευσης που ταλαιπωρούσαν τον 
Δημότη της πόλης των Γρεβενών. 
Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 8/8/2014 
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/8.8.2014) αναμένεται να 
επιλυθεί και ο τελευταίος σκόπελος που δημιουργούσε 
προβλήματα στην εξασφάλιση του ΦΠΑ του έργου και 
πλέον η ολοκλήρωση του μέχρι το τέλος της λήξης του 
προγράμματος ΕΣΠΑ θεωρείται πλέον δεδομένη. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου είναι:

Η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και η καλύτερη 
διαχείριση του.

Η εξοικονόμηση ενέργειας.

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.

Η διασφάλιση σε υψηλό βαθμό των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του νερού.

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

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.). 

ΕΡΓΟ 2: 
«Εσωτερικά και Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμού Σμίξης» 
- Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5615/05-11-2013 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 
έργο «Εσωτερικά και Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμού 
Σμίξης» προϋπολογισμού 800.000,00 € (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο7ΛΨ-
1ΞΒ). 
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η πλήρης 
αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς συνολικού 
μήκους 9.350 μέτρων, ο διαχωρισμός του σε τρεις 
υδρευτικές ζώνες πιέσεως (υψηλή, μέση και χαμηλή), η 
τοποθέτηση μειωτή πιέσεως μεταξύ χαμηλής και μέσης 
ζώνης, τοποθέτηση παροχώμετρων και χλωριωτών σε 
όλες τις δεξαμενές και η κατασκευή μίας νέας δεξαμενής 
συνολικού όγκου 120 m3. 

Το έργο θα επιλύσει χρόνια προβλήματα ύδρευσης που 
ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους του οικισμού. 



ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σε καθημερινή βάση η ΔΕΥΑ Γρεβενών προβαίνει σε επισκευές – συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και 
εξοπλισμού αντλιοστασίων. 

Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και επισκευές των εξωτερικών αγωγών ύδρευσης τόσο της πόλης των 
Γρεβενών όσο και των Τοπικών Διαμερισμάτων. Επίσης επισκευάστηκαν και αντικαταστάθηκαν αντλιτικά συγκροτήματα 
αντλιοστασίων και γεωτρήσεων που υδροδοτούν τους οικισμούς του Δήμου Γρεβενών ( Πολύδενδρο, Κοκκινιά, Άγιο Γεώργιο, 
Κνίδης, Ιτέας, Πυλωρών, Πόρου, Καστρακίου, Κηπουρειού, Μηλιάς, Αγροκήπειο ). 

Επισκευή εξωτερικού χαλύβδινου αγωγού Α’ Κλάδου Ύδρευσης ( φωτ. 1 - 3 ). 
Αντικατάσταση – επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Μηλέας ( φωτ. 4 ). 
Επισκευή – αντικατάσταση κεντρικού δικτύου αποχέτευσης Φιλιππαίων ( φωτ. 5 ). 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 01/01/2013 - 31/12/2013 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( Ποσά σε Ευρώ )



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2013 ( ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ )
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2013 ( ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ )



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Ε.Ε.Λ. Γρεβενών (βιολογικός καθαρισμός) κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 2004 -2006. 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. και είναι 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας σχεδιασμένη 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 και το οποίο διασφαλίζει 
την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλης των Γρεβενών. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του αγγίζει τις 220.000 ευρώ 
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. 

Πως λειτουργεί η Ε.Ε.Λ. Γρεβενών

Τα υγρά λύματα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό από το χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης των Γρεβενών. 
Αρχικά γίνεται ανύψωση των λυμάτων από ένα αντλιοστάσιο 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 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 (βιολογική ιλύς). Μέσο του αντλιοστασίου ιλύος μέρος της οδηγείται στη μονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης (ταινοφυλτρόπρεσσα) 
από όπου φορτώνεται σε ειδικούς κάδους και μεταφέρεται με φορτηγά σε αδειδοτημένους χώρους διάθεσης, 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. 

Τριτοβάθμια επεξεργασία απολύμανση: 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. 

Τέλος διενεργείται η αποχλωρίωση με ανάμειξη με διθειώδες νάτριο (NaH2SO3) σε κατάλληλες ποσότητες για να επιτευχθεί η εξουδετέρωση 
του υπολειπόμενου χλωρίου, ώστε να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητες επιδράσεις για το οικοσύστημα. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα 
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.   

Διάγραμμα ροής των διεργασιών επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Γρεβενών.
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