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Δ.Ε.Υ.Α ΘΕΡΜΗΣ
Δηµοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρµης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σας δίνουµ
ε λογαριασµό!



Η ικανοποιητική ποσότητα και καλής ποιότητας νερού είναι βασικό στοιχείο για την ύπαρξη 
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο τις περισσότερες φορές το νερό 
αντιµετωπίζεται ως δεδοµένο αγαθό. Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε νέα προσέγγιση για 
την προστασία των υδατικών πόρων και εφαρµόζονται πλέον µέτρα για την προστασία 
τους, ώστε να παραδοθεί στις επόµενες γενιές, αυτή η τόσο σηµαντική για την ανάπτυξη 
κληρονοµιά. Η συνετή κατανάλωση νερού και η συµβολή για την εξοικονόµηση του, είναι 
θέµα όλων µας για αυτό και σας προτείνουµε τρόπους για την εξοικονόµηση του: 

• Μην αφήνετε το νερό να τρέχει όταν κάνετε ντους ή όταν πλένετε τα πιάτα. 

• Πλένετε τα πιάτα στο οικονοµικό πρόγραµµα του πλυντηρίου. 

• Πλένετε το αυτοκίνητό µε ένα κουβά και ένα σφουγγάρι.

• Αντικαταστήστε τα παλιά καζανάκια µε σύγχρονα, διπλής ροής και ρυθµίστε το φλοτέρ.

• Χρησιµοποιήστε τα πλυντήρια ρούχων επιλέγοντας πάντα οικονοµικό πρόγραµµα.

• Τηλεφωνείτε αµέσως στην υπηρεσία για οποιαδήποτε διαρροή   και απώλεια νερού στους 
δρόµους.

• Ελέγχετε τακτικά την υδραυλική εγκατάσταση στο σπίτι για έγκαιρη διάγνωση τυχόν  
διαρροής και λαµβάνετε τα αναγκαία µέτρα επιδιόρθωσης των βλαβών.

• Ποτίστε  τον  κήπος σας  αργά το βραδυ.

• Μην πλένετε το  πεζοδρόµιο µε το λάστιχο.

•  Όταν έχει παγωνιά αφήνετε ελάχιστα ανοιχτή µια βρύση.

• Μονώστε τους εξωτερικούς σωλήνες για να µην σπάσουν το χειµώνα.

Η αξία του νερού και τρόποι εξοικονόµησης
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Αγαπητοί συνδηµότες,
 
Στόχος της ΔΕΥΑ Θέρµης είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες µε στόχο την 
διευκόλυνση της καθηµερινότητας τους, την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Για να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο η υπηρεσία µας προχωρά στην υλοποίηση έργων υποδοµής και στην βελτίωση του εξοπλισµού. Η 
Δηµοτική Επιχείρηση υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ανάπτυξης των υποδοµών της, τόσο στα δίκτυα 
ύδρευσης όσο και στα δίκτυα αποχέτευσης. Παράλληλα έχουµε οργανώσει µια κοινωνικά ευαίσθητη 
τιµολογιακή πολιτική που καλύπτει τις ευπαθείς και ασθενείς κοινωνικές οµάδες µε οικονοµικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Με συνεχή έλεγχο, αναπτυξιακή αντίληψη, απόλυτη διαφάνεια για µια εύρωστη 
οικονοµικά δηµοτική επιχείρηση  στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, και µε αποτελεσµατικό 
προγραµµατισµό, πιστεύουµε ότι η ΔΕΥΑ του Δήµου Θέρµης θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο ρόλο της 
µε σεβασµό στον πολίτη.

Ðñüåäñïò ÄÅÕÁ ÈÝñµçò
Ðïíåñßäçò Ðáíáãéþôçò 

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήµου Θέρµης στοχεύει στην παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών, δεδοµένου των οικονοµικών συνθηκών και της έλλειψης προσωπικού, εξασφαλίζει 
πόρους για την κατασκευή υποδοµών, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ανάπτυξης, τόσο στα  
δίκτυα ύδρευσης όσο και στα δίκτυα αποχέτευσης. Οµοίως στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής και 
πάντα µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, προχώρησε στην υιοθέτηση τακτικών που 
στόχο έχουν την ελάφρυνση των οικονοµικά αδυνάτων συµπολιτών µας, όπως η εφαρµογή 
διακανονισµών και τιµολογίων για χαµηλές εισοδηµατικά οµάδες πληθυσµού. Αποτυπώνοντας το έργο 
µας στο έντυπο αυτό, επιδιώκουµε την ενηµέρωση σας και την αναγνώριση της προσπάθειας που 
καταβάλλεται από τους υπαλλήλους και την Διοίκηση της επιχείρησης. 

Áíôéðñüåäñïò ÄÅÕÁ ÈÝñµçò
ÊáñáïõëÜíçò ÄçµÞôñéïò
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Η ΔΕΥΑΘ υλοποιεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και 

άρδευσης. Εκσυγχρονίζει  και βελτιώνει τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης έτσι ώστε να 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των οικισµών.

Ιδίων Πόρων της ΔΕΥΑΘ. 

Με χρηµατοδότηση Ε.Σ.Π.Α και Ιδίων Πόρων της ΔΕΥΑΘ.
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Ιδίων Πόρων της ΔΕΥΑΘ. 



Η ΔΕΥΑΘ συµβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος µέσω του βιολογικού  

καθαρισµών που λειτουργεί και των ελέγχων 
των απορρίψεων

που πραγµατοποιεί
στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης (ΕΕΛ)

Εφαρµογή µεθόδου βιοενίσχυσης για τη µείωση 
παραγωγής λάσπης.

70.000,00 €

Αναβάθµιση αντλιοστασίου εισόδου των λυµάτων Ν. 
Ραιδεστού– Ταγαράδων. Πραγµατοποιήθηκε επέκταση 

αντλιοστασίου και τοποθέτηση αυτοκαθαριζόµενης 
εσχάρας. 

47.000,00 €
 

Πραγµατοποιήθηκε αναβάθµιση δικτύων, αγωγών και 
δεξαµενών ΕΕΛ. 

25.000,00 €

66



«Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων των Δηµοτικών 

Ενοτήτων Θέρµης και Βασιλικών»
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     Το έργο αποτελεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση επεξεργασίας και διαχείρισης λυµάτων και αφορά 
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ΔΕ Θέρµης και Βασιλικών η οποία  θα κατασκευαστεί 
στο υπ'αριθ. 990 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Θέρµης (δηµοτική έκταση).
   
  Η νέα ΕΕΛ θα εξυπηρετεί τους οικισµούς Θέρµης, Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, 
Ταγαράδων, Βασιλικών, Λακκιάς, Αγ. Παρασκευής και Σουρωτής, ενώ µελλοντικά υπάρχει η 
δυνατότητα στην ΕΕΛ να οδηγηθούν και τα αστικά λύµατα των οικισµών Αγ.Αναστασίας και Γαλαρινού 
του Δήµου Πολύγυρου Χαλκιδικής. Επιπλέον στην εγκατάσταση θα εισέρχονται και τα 
προεπεξεργασµένα υγρά απόβλητα από βιοµηχανίες των οργανωµένων και µη βιοµηχανικών 
περιοχών του Δήµου Θέρµης  (ΒΙ.ΠΑ. και ΕΜΟ Θέρµης, ΒΙ.ΠΑ. Ν.Ραιδεστού και ΒΙ.ΠΑ. Λακκιάς), τα 
οποία είναι οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα αστικά λύµατα. Η µονάδα θα κατασκευαστεί σε 
δύο φάσεις µε την Α΄ Φάση να αφορά την 20ετία και την Β΄ Φάση τη 40ετία.
  
  Στην ίδια έκταση βρίσκεται και λειτουργεί η υφιστάµενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας
λυµάτων – βοθρολυµάτων Θέρµης, η οποία θα αναβαθµιστεί και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τη νέα 
ΕΕΛ ως Μονάδα Επεξεργασίας Βοθρολυµάτων (ΜΕΒ) της ευρύτερηςπεριοχής του Δήµου Θέρµης.

Το έργο θα συµβάλλει στην:

α) Ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων και στον ολοκληρωµένο έλεγχο
   της ρύπανσης των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της προστασίας και ορθολογικής 
     αξιοποίησης του Υδάτινου Δυναµικού

β) Εξασφάλιση της Δηµόσιας Υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

γ) Εφαρµογή της νοµοθεσίας ( οδηγία ΕΕ 91/271 και ΚΥΑ 5673/400/97
    «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών Λυµάτων»).

δ) Επαναχρησιµοποίηση – αξιοποίηση εναλλακτικών υδατικών πόρων στην άρδευση.
  
      Η επιλογή της µεθόδου επεξεργασίας των λυµάτων ( Βιοαντιδραστήρα µεµβρανών MBR )  έγινε µε 
γνώµονα την τεχνοοικονοµικά βέλτιστη λύση για την επίτευξη του απαιτούµενου βαθµού 
επεξεργασίας και των προδιαγραφών εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων.
 
   Αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων θα είναι ο χείµαρρος Ανθεµούντας. 
Τα χαρακτηριστικά επεξεργασίας δίνουν τη δυνατότητα χρήσης των επεξεργασµένων 
λυµάτων για άρδευση στο µέλλον.
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Σηµαντικό ρόλο 
στο έργο της ΔΕΥΑΘ
έχουν οι συντηρήσεις 
των αντλιοστασίων

και των γεωτρήσεων
 καθώς και οι αποκαταστάσεις 

των βλαβών τους  

«

«

.

.



Παράλληλα επεκτείνει, συντηρεί και αντικαταστεί τα Δίκτυα σύνδεσης ώστε να καλύψει
τις νέες ανάγκες των οικισµών.
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ΥΔΡΕΥΣΗ

Έχει ολοκληρωθεί η ανόρυξη 
και η κατασκευή Υδρευτικής 
Γεώτρησης (αντικατάσταση 
υφισταμένης) στο 338Α 
αγροτ. Ν. Ρυσίου με 
χρηματοδότηση Ιδίων Πόρων 
της ΔΕΥΑΘ. 

21.721,99 €
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Τιµολογιακή Πολιτική
Το τιµολόγιο ύδρευσης είναι κοινό για όλο το Δήµο Θέρµης.

Κλίµακα Χρεώσεων

Ειδικός τιµοκατάλογος
µε µειωµένες τιµές

ισχύει και για τους επαγγελµατίες
µε µεγάλη κατανάλωση.



Δ.Ε.Υ.Α ΘΕΡΜΗΣ
Δηµοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρµης

Μακρυγιάννη 15Α | Τ.Κ. 57001 | Θέρµη
Τ.: 2310.460.530 | Fax: 2310.460.531
E.: deyak@thermi.gov.gr  |  www.deya-thermis.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΛΑΒΩΝ ώρες 15:00-22:00 6974.99.51.77
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
01 . Είναι στρογγυλό και πετρόχτιστο
02 . Μεταλλικό εξάρτηµα µε διακόπτη που διακόπτει ή επιτρέπει και ρυθµίζει την παροχή νερού 
03 . Εκεί κολυµπάµε το καλοκαίρι 
04 . Το χρησιµοποιούµε για να ποτίσουµε τα λουλούδια 

ΚΑΘΕΤΑ 
05.  Μέσα από εκεί φτάνει στα σπίτια µας  
06 . Αποτελεί το βασικό στοιχείο της ζωής 
07 . Τα αρχικά της υπηρεσίας ύδρευσης της περιοχής µας 
08 . Το νερό σε αέρια µορφή 
09 . Τη χρησιµοποιούµε για να ποτίσουµε την καλλιεργήσιµη γη 
10.  Για να σκοτωθούν τα µικρόβια προσθέτουµε στο καθαρό νερό 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΣΙΟΥ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι ΔΥΤ. ΜΑΚ.   


