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ΕΤΟΥΣ 2020

Αγαπητοί καταναλωτές,

στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, όπως καθορίζεται από την στρατηγική του Προέδρου και του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της,  είναι  η  βελτίωση της  ποιότητας  του νερού που προσφέρει,
καθώς και η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας. 

Επιπρόσθετα στα πλαίσια της  διαρκούς εξέλιξης  των  υπηρεσιών της  Επιχείρησης
είναι η κατασκευή έργων για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην
πόλη της Αριδαίας και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας.

Με στόχο λοιπόν, την ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες του Δήμου μας, η
Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Αλμωπίας  παρουσιάζει  τα  οικονομικά
στοιχεία της καθώς και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2020.

 Οργάνωση της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας  και συγκεκριμένα:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2021.
2. Συγκρότηση Επιτροπών της Επιχείρησης.
3. Σύνταξη Υπηρεσιακού Σχεδίου Δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου Αλμωπίας.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων.
5. Αναπροσαρμογή χρεώσεων καταναλωτών.
6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και του

Δήμου Αλμωπίας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση των υποδομών
των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας».

7. Ψήφιση  ρύθμισης  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  των  καταναλωτών  της
Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

8. Έγκριση  Ισολογισμού  Δ.Ε.Υ.Α.  Αλμωπίας  χρήσης  από  01.01.2019  έως
31.12.2019.

9. Ανάθεση  εκπόνησης  μελέτης  για  την  έκδοσης  άδειας  εκτέλεσης  έργου
αξιοποίησης υδατικού πόρου και άδειας χρήσης ύδατος Πιπεριάς.

10. Ανάθεση  εκπόνησης  μελέτης  για  την  ανανέωση  και  τροποποίηση  ΑΕΠΟ
αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ Αριδαίας.

11. Ολοκλήρωση  της  προμήθειας  φωτοβολταικών  συστημάτων,  αντλιών
χλωρίωσης  και  εκκινητών  ομαλής  εκκίνησης  σε  επτά  (7)  αντλιοστάσια
ύδρευσης των Τ.Κ.  του Δήμου Αλμωπίας μέσω της πράξης wa-mbrella του
INTERREG IPA Cross  Border  Cooperation Programme  CCI 2014 TC 16
I5CB 009.

12. Τροποποίηση κανονισμού δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.
13. Καταχώρηση στοιχείων στο αρχείο καταναλωτών της Επιχείρησης



 Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έτους 2020

 Ρυθμίσεις των οφειλών των παρελθόντων ετών της Επιχείρησης προς τη Δ.Ο.Υ. και
προς τους προμηθευτές της.



 Διενέργεια  μικροβιολογικών,  φυσικοχημικών,  φυτοφαρμάκων,  ραδιενέργειας  και
αναλύσεων βαρέων μετάλλων του πόσιμου ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
Αλμωπίας.

 Χλωριώσεις  και  απολυμάνσεις  όλων  των  δικτύων  και  δεξαμενών  του  Δήμου
Αλμωπίας.

 Συντήρηση  και  αποκατάσταση  ηλεκτρομηχανολογικών  βλαβών  σε  γεωτρήσεις  και
αντλιοστάσια των Τ.Κ. του Δήμου και συγκεκριμένα : 

1. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 
γεώτρησης  Πιπεριάς.

2. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 
δεξαμενής Αψάλου.

3. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 
γεώτρησης  Λυκοστόμου.

4. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 
γεώτρησης  Προμάχων.

5. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 
γεώτρησης  Ριζοχωρίου.

6. Αποκατάσταση βλάβης soft starter Κωνσταντίας
7. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 

γεώτρησης  Αριδαίας.
8. Αποκατάσταση βλάβης μοτέρ-αντλίας υποβρύχιου συγκροτήματος 

γεώτρησης  Αψάλου.

 Καθαρισμός και απολύμανση 8 υδατοδεξαμενών σε  Τ.Κ. του Δήμου για προληπτικούς
λόγους.

 Αντικατάσταση 530 χαλασμένων υδρομέτρων.

 Εξωτερικός καθαρισμός των υδραγωγείων των Τ.Κ. του Δήμου. 

 Επισκευές κουφωμάτων στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές των Δ.Κ. και Τ.Κ. του
Δήμου.

 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος από εκσκαφές επισκευής δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.

 Καθαρισμός  δικτύων  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  υδάτων  μήκους  3500
μέτρων περίπου και 75 φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα.

 Συντήρηση και επισκευή όλων των τοποθετημένων χλωριωτών και τοποθέτηση νέων
στις Τ.Κ. του Δήμου.

 Επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις δεξαμενές και αντλιοστάσια των Τ.Κ. του
Δήμου μας.

 Επέκταση δικτύου ύδρευσης για την αποκατάσταση του προβλήματος της λειψυδρίας
της βιομηχανικής περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σταυλικών εγκαταστάσεων Περίκλειας.



 Κατασκευή 6 νέων φρεατίων όμβριων υδάτων στην πόλη της Αριδαίας και διάφορες
Τ.Κ. του Δήμου. 

 Αποκατάσταση βλαβών και τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών στις Τ.Κ. του
Δήμου μας.

 Τοποθέτηση νέων τερματικών βανών καθαρισμού σε δίκτυα ύδρευσης των Τ.Κ. του
Δήμου.

 Πραγματοποίηση 45 συνδέσεων και επανασυνδέσεων ύδρευσης και 7 νέων συνδέσεων
αποχέτευσης.

 Κατάργηση 42 παράνομων παροχών σε διάφορες Τ.Κ. του Δήμου.

 Αντιμετώπιση συνολικά 632 βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου
και αντιμετώπιση 73 βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Αριδαίας.
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