Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή 2019
Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Φίλες και Φίλοι,
Συνδημότες και Συνδημότισσες,
Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) έχει ως
βασική αποστολή της τη διασφάλιση καθαρού και
ποιοτικού νερού για όλους τους πολίτες του Δήμου
Βισαλτίας.
Το νερό είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό και
ταυτόχρονα πηγή ζωής. Για τον Άνθρωπο, τις
Τοπικές Κοινωνίες και το Περιβάλλον. Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών
πόρων προστατεύει το περιβάλλον και αποτελεί παράγοντα ευημερίας και
αειφορικής ανάπτυξης των κοινωνιών.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. στέκεται δίπλα στον πολίτη. Φροντίζει με υπευθυνότητα να παρέχει
σε όλους τους πολίτες ποιοτικό, πόσιμο και φθηνό νερό, χωρίς διακρίσεις,
καλύπτοντας με επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Στη
πρόσφατη πανδημία που βιώσαμε όλοι μας, και σήμερα με τα προληπτικά
μέτρα που καλούμαστε να εφαρμόσουμε πιστά, το νερό έχει καταλυτικό ρόλο
στη διαφύλαξη και προστασία της δημόσιας υγείας.
Ταυτόχρονα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. διαχειρίζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης όλα τα
στάδια του κύκλου του νερού αποδίδοντάς το καθαρό στο περιβάλλον.
Ιδιαίτερα σήμερα, όπου η κλιματική αλλαγή απειλεί το φυσικό περιβάλλον,
προξενώντας τεράστιες καταστροφές, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων
πόρων με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης
αναδεικνύεται σε μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και αγγίζει τις
σημερινές γενιές αλλά και τις επόμενες.
Στόχος μας, το επόμενο διάστημα, είναι να αναβαθμίσουμε την Δ.Ε.Υ.Α.Β.
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, τηρώντας αυστηρά
πρωτόκολλα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση
των πελατών της, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής
προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Αθανάσιος Μασλαρινός
Δήμαρχος Βισαλτίας
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου
Βισαλτίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η λειτουργία της καθορίζεται από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης καθώς και
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συστάθηκε και διέπετε ως προς την
Διοίκηση, Οργάνωση , Εκτέλεση, Λειτουργία και συντήρηση των έργων της
αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης από τις διατάξεις του
Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως»
Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι η παροχή υπηρεσιών στους τομείς ύδρευσης,
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων και επεξεργασίας λυμάτων
στους δημότες του Δήμου Βισαλτίας με την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
και ευελιξία που εξασφαλίζει ο Ν.1069/80, ώστε να αντιμετωπίζονται ριζικά,
μεθοδικά και μακροχρόνια όλα τα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, η
λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων του Δήμου
Βισαλτίας με την εκτέλεση και λειτουργία συναφών έργων.
Στόχος της επιχείρησης είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων του
Δήμου Βισαλτίας, η παροχή άφθονου και καθαρού νερού σε μια εποχή που το
νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό για την παγκόσμια κοινωνία, η προστασία του
υδατικού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η
συμβολή και η συμμετοχή της επιχείρησης στην οικονομική ανάπτυξη του
τόπου, η παροχή καθαρού και ποιοτικού νερού.
H Δ.Ε.Υ.Α.Β. σεβόμενη τα προσωπικά
δεδομένα των φυσικών προσώπων, έθεσε
σε εφαρμογή τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας
δεδομένων
(GDPR)
679/2016.Τα προσωπικά δεδομένα που
μας παρέχετε με τη ρητή και προφορική
συγκατάθεση
σας,
(δηλαδή
το
ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο,
ΑΦΜ,
διεύθυνση
κατοικίας,
e-mail,
κινητό
τηλέφωνο),
δεν
υποβάλλονται
σε
περαιτέρω επεξεργασία, ενώ περιορίζονται
στο αναγκαίο για τους σκοπούς της
επιχείρησης
και
κυρίως
για
να
ικανοποιήσουμε τα αιτήματα σας για την
παροχή των υπηρεσιών μας, όπως η
έκδοση λογαριασμών, κλπ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
απαρτίζεται από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους (πέντε (5) της πλειοψηφίας
και δύο (2) της μειοψηφίας), έναν (1) εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.,
έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα της περιοχής και δύο (2) Δημότες του
Δήμου Βισαλτίας.
Πρόεδρος: ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Δήμαρχος
Αντιπρόεδρος : ΚΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τακτικά Μέλη:
ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ – Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ–Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ε.Α.Σ. Βισαλτίας
ΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ–Δημότισσα
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– Τοπικός Σύμβουλος Νιγρίτας
ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ε.Α.Σ. Βισαλτίας
ΧΑΤΖΗΚΎΡΟΥ ΒΑΪΑ – Δημότισσα
ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – Δημότισσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέσω της εφαρμογής παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (e-gov servicecenter), που υλοποιεί ο Δήμος Βισαλτίας, δίνει
την δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται στη διεύθυνση
https://servicecenter-visaltia.crowdapps.net/

Βασικός στόχος της νέας εφαρμογής είναι η παροχή σύγχρονων
απομακρυσμένων υπηρεσιών για τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά αιτήματα από πολίτες
και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνει και να τα επιστρέφει στην ψηφιακή θυρίδα
των πολιτών. Έτσι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα
διεκπεραιώνονται από απόσταση.
Η υπηρεσία παρέχεται για σταθερούς υπολογιστές αλλά και κινητές συσκευές
(smartphone, tablets) ως mobileappAndroid&iOS.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές για την εξόφληση των
λογαριασμών κατανάλωσης νερού:
1) Στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. , 28ης Οκτωβρίου 8, Νιγρίτα
(Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00 – 14.00, Παρασκευή 08:00-13:30)
2) Στα Κοινοτικά Καταστήματα Δημητριτσίου, Μαυροθάλασσας και Σιτοχωρίου
3) Στα καταστήματα Τραπεζών
Υποστηρίζεται η πληρωμή µέσω χρεωστικών – πιστωτικών καρτών VISAMASTERCARD – MAESTRO – UNION PAY
Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού επιβαρύνεται από τις νόμιμες
προσαυξήσεις. Μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής, το ποσό προσαυξάνεται
κατά 0,73% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού για κάθε μήνα
καθυστέρησης.

Τρόποι εξόφλησης στα
καταστήματα Τραπεζών
Από την Δ.Ε.Υ.Α.Β δίνεται η δυνατότητα
εξόφλησης των λογαριασμών μέσω των
Τραπεζών
χρησιμοποιώντας
τον κωδικό
πληρωμής σε τράπεζα που βρίσκεται στο
μπροστά φύλλο του έντυπου λογαριασμού.
Όσον
αφορά
στην εξόφληση
δόσεων
διακανονισμού, αυτή θα πρέπει να γίνεται
εμπρόθεσμα
(πριν
τη
λήξη
της)
χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που
θα
βρείτε
στο
δασολόγιο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της
δόσης,
αυτή
επιβαρύνεται
με
προσαυξήσεις και για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2322025450 για να λάβετε νέο κωδικό
πληρωμής για την συγκεκριμένη δόση.
Στην Τράπεζα Πειραιώς μπορούν να γίνουν πληρωμές µε τους κάτωθι
τρόπους:
– Πληρωμή στο κατάστημα µε χρέωση λογαριασμού.
– Πληρωμή WINBANK INTERNET BANKING µε χρέωση λογαριασμού & πιστωτική
κάρτα Ομίλου.
– Πληρωμή WINBANK PHONE BANKING µε χρέωση λογαριασμού & πιστωτική
κάρτα Ομίλου.

Στις υπόλοιπες Τράπεζες μπορούν να γίνουν πληρωμές µε τους κάτωθι
τρόπους:
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA BANK
EUROBANK
HSBC BANK
ATTIKA BANK
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΑΤ/ΜΑ
√

ΠΛΗΡΩΜΗ
INTERNET
BANKING
√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

ΠΛΗΡΩΜΗ
PHONE BANKING
√
√
√

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2020-2024

ΤΕΛΗ
Τέλος αρχικής
σύνδεσης/επανασύνδεσης
Πάγιο Ύδρευσης (οικίες)
Πάγιο Ύδρευσης Δημόσια/
Επαγγελματικά Τιμολόγια
Τέλος Υδροσυντήρησης
Ειδικό Τέλος 80% επί της
καθαρής αξίας ύδατος

50 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ24%
2 ΕΥΡΩ/μήνα +ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2015-2019
40 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24%
5 ΕΥΡΩ ανά τρίμηνο+ΦΠΑ24%

3 ΕΥΡΩ/μήνα +ΦΠΑ 24%
5 ΕΥΡΩ ανά τρίμηνο+ΦΠΑ24%
2 ΕΥΡΩ/λογαριασμό+ΦΠΑ 13% 2 ΕΥΡΩ/λογαριασμό+ΦΠΑ 13%
80% επί της καθαρής αξίας
ύδατος + ΦΠΑ 24%(σε όλα τα 80% επί της καθαρής αξίας
φυσικά
και
νομικά
πρόσωπα, ύδατος + ΦΠΑ 24%
συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού
Δημοσίου)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οικιακοί χρήστες (όλες οι Τ.Κ. & Δ.Κ.)
2020

2021

2022

2023

2024

κλίμακα 0-10 m3

0,1500

0,1500

0,1500

0,1500

0,1515

2η κλίμακα 11- 50 m3

0,2500

0,2500

0,2500

0,2500

0,2525

3η κλίμακα 51-100 m3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

4η κλίμακα 101- 150 m3

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5050

5η κλίμακα 151 > m3

0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

0,7070

1η

Επαγγελματικό Τιμολόγιο
2020

2021

2022

2023

2024

1η κλίμακα 0-50 m3

0,3300

0,3300

0,3300

0,3300

0,3333

2η κλίμακα 51- 300 m3

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5050

3η κλίμακα 301>m3

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

0,8080

Τιμολόγιο Δημοσίου (Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
2020

2021

2022

2023

2024

1η κλίμακα 0-50 m3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

2η κλίμακα 51- 100 m3

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5050

3η κλίμακα 101>m3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%
Στα τιμολόγια δημοσίου χρεώνεται το ειδικό τέλος 80%.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2020-2024

ΤΕΛΗ
Τέλος αρχικής σύνδεσης
Πάγιο Αποχέτευσης (Με
σύνδεση στο δίκτυο
αποχέτευσης)

100 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ24%
30% επί της καθαρής αξίας
ύδατος +ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2015-2019
90 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24%
1.
2.
3.

4.

5.

Πάγιο αποχέτευσης
(ομβρίων υδάτων)
Τέλος απόφραξης
ιδιωτικού δικτύου
αποχέτευσης

10% επί της καθαρής αξίας
ύδατος +ΦΠΑ 24%
50 ευρώ/1 ώρα + ΦΠΑ 24%

Οικίες:20Ευρώ + ΦΠΑ 24%
Μικρά καταστήματα: 16 Ευρώ +
ΦΠΑ24%
Κρεοπωλεία: 50 Ευρώ + ΦΠΑ 24%
Καταστήματα Υγειονομικού
ενδιαφέροντος, βιοτεχνίες,
βιομηχανίες με λιγότερους από 10
εργαζόμενους: 60 Ευρώ
+ΦΠΑ24%
Μεγάλες βιομηχανίες 150
Ευρώ+ΦΠΑ24%

5 ΕΥΡΩ ανά τρίμηνο+ΦΠΑ24%

ΑΡΔΕΥΣΗ& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΕΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2020-2024

Τέλος αρχικής
σύνδεσης/επανασύνδεσης
Πάγιο Άρδευσης
Τέλος Υδροσυντήρησης

50 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ24%
2 ΕΥΡΩ/μήνα +ΦΠΑ 24%
2 ΕΥΡΩ/λογαριασμό +ΦΠΑ 13%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 2015-2019
35 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24%
5 ΕΥΡΩ ανά τρίμηνο+ΦΠΑ24%

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τιμολόγιο Άρδευσης
(για όλες τις Δ.Ε. πλην Τ.Κ. Λευκοτόπου & Μαυροθάλασσας)
2020

2021

2022

2023

2024

1η κλίμακα 0-50 m3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

0,3030

2η κλίμακα 51-100 m3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

3η κλίμακα 101150 m3
4η κλίμακα 151 > m3

0,3800

0,3800

0,3800

0,3800

0,3838

0,4200

0,4200

0,4200

0,4200

0,4242

Τιμολόγιο Κτηνοτροφικών Μονάδων (για όλες τις Δ.Ε.)
2020

2021

2022

2023

2024

1η κλίμακα 0-50 m3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

0,3030

2η κλίμακα 51-100 m3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

3η κλίμακα 101- 150 m3

0,3800

0,3800

0,3800

0,3800

0,3838

4η κλίμακα 151 > m3

0,4200

0,4200

0,4200

0,4200

0,4242

Τιμολόγιο Άρδευσης
Τ.Κ. Λευκοτόπου
Ανά κιλοβατώρα

2020

2021

2022

2023

2024

0,2100

0,2100

0,2100

0,2100

0,2121

Τιμολόγιο Άρδευσης
Τ.Κ. Μαυροθάλασσας
Καταναλωτές που
χρησιμοποιούν δικό
τους πετρέλαιο (τιμή/
στρέμμα/έτος)
Καταναλωτές που
χρησιμοποιούν το
δίκτυο (τιμή/
στρέμμα/έτος)

2020

2021

2022

2023

2024

11 ΕΥΡΩ

11 ΕΥΡΩ

11 ΕΥΡΩ

11 ΕΥΡΩ

11,11 ΕΥΡΩ

22 ΕΥΡΩ

22 ΕΥΡΩ

22 ΕΥΡΩ

22 ΕΥΡΩ

22,22 ΕΥΡΩ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Στις Τ.Κ. Θερμών, Λαγκαδίου, Δάφνης, Καστανοχωρίου, Αηδονοχωρίου και
Χουμνικού παρέχεται έκπτωση 40% επί της κατανάλωσης ύδατος λόγω
ύπαρξης φυσικής πηγής (ύδρευση και άρδευση) και το ειδικό τέλος 80% καθώς
και το τέλος αποχέτευσης καθορίζονται κατόπιν της εκπτώσεως.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών παρέχεται από τη
Δ.Ε.Υ.Α.Β. το κοινωνικό τιμολόγιο και αφορά στις παρακάτω κατηγορίες
πολιτών

Τριτέκνων (Με τρία ανήλικα τέκνα)

50% έκπτωση έως τα πρώτα 100 m3

Πολυτέκνων (Με 4 ανήλικα τέκνα και
άνω)

50% έκπτωση έως τα πρώτα 150m3

Απορίας

Δωρεάν τα πρώτα 50 m3

Μακροχρόνια άνεργοι με οικογένεια, 50% έκπτωση έως τα πρώτα 50m3
διαμένοντες σε οικία στο όνομά τους
Αναπηρία από 67% και άνω
Μονογονεϊκών Οικογενειών (με
ανήλικα τέκνα)
Δικαιολογητικά: 1)Αίτηση,
2)Φωτοτυπία Ταυτότητας,
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης, 4) Βεβαίωση Μονίμου
Κατοικίας, 5) Αντίγραφο
Λογαριασμού Ύδρευσης

50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού
για τα πρώτα 50m3
50% έκπτωση έως τα πρώτα 50m3

Στα κοινωνικά τιμολόγια υπολογίζεται η καθαρή αξία κατανάλωσης κατόπιν
αφαίρεσης των δωρεάν κυβικών μέτρων , το ειδικό τέλος (80%) καθώς και το
τέλος αποχέτευσης επίσης μετά από την αφαίρεση των δωρεάν κυβικών
μέτρων.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2019-2020
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ» προϋπολογισμού 2.999.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Το έργο χρηματοδοτείται από Επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών
& Δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 της ΚΥΑ 13022(ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018)Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨(με αριθ. πρωτ.
34513/9-7- 2018 απόφαση ένταξης του έργου του Υπουργού Εσωτερικών).

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 8.677.242,46 € (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος
Ανάπτυξη»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα βεβαιωθέντα έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης κατά το έτος 2019
ανήλθαν στο ποσό των €2.119.845,1
Τα εισπραχθέντα έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης κατά το έτος 2019
ανήλθαν στο ποσό των €1.607.581,84
Τα έξοδα της Δημοτικής επιχείρησης κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο
ποσό των €1.643.746,879
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Μισθοδοσία και ασφαλιστικές
εισφορές) €403.337,86
Αποζημίωση προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου€15,789,00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ


Διορθώνετε αμέσως τις βρύσες που στάζουν , τα καζανάκια που
τρέχουν και γενικά όλες τις διαρροές που εντοπίζετε στις υδραυλικές σας
εγκαταστάσεις,
γιατί
προκαλούν
τεράστια
σπατάλη
νερού.



Ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας με ποτιστήρι,
νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα , που η εξάτμιση είναι περιορισμένη
και
απαιτείται
λιγότερη
ποσότητα
νερού.



Πλύνετε το αυτοκίνητό σας με σφουγγάρι και κουβά αντί με λάστιχο.



Καθαρίζετε τις αυλές, βεράντες, μπαλκόνια, πεζοδρόμια και γενικά
όλους τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας με σκούπισμα και
σφουγγάρισμα,
χωρίς
να
χρησιμοποιείτε
λάστιχο.



Τοποθετήστε μέσα στο καζανάκι μια πλαστική σακούλα ή μπουκάλι
γεμάτα νερό ή ένα τούβλο, ώστε να περιοριστεί η ποσότητα νερού που
χρησιμοποιείται. Εναλλακτικά, ρυθμίστε το φλοτέρ στο καζανάκι.



Προτιμήστε το ντους αντί να γεμίζετε με νερό τη μπανιέρα σας. Η
εξοικονόμηση του νερού θα είναι μεγάλη και ο λογαριασμός σας
χαμηλότερος.



Μην αφήνετε τη βρύση ανοικτή όταν πλένετε τα πιάτα, όταν ξυρίζεστε ή
όταν πλένετε τα δόντια σας. Έτσι, χάνεται νερό αδικαιολόγητα.



Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων όταν είναι γεμάτα και
ρυθμίστε
τα
στο
πιο
οικονομικό
πρόγραμμα.



Προσέχετε τα παιδιά σας και μην τα αφήνετε να σπαταλούν νερό
παίζοντας
με
ανοικτές
τις
βρύσες
του
σπιτιού
σας.



Αντί να πλένετε και να ετοιμάζετε φρούτα και λαχανικά κάτω από τη
βρύση που τρέχει, γεμίστε μία λεκάνη.

Απλοί τρόποι που θα βοηθήσουν να εξοικονομήσετε το σημαντικότερο αγαθό
μας. Ακολουθήστε τους!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2019
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ειδικό ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή με βάση το άρθρο 19 του
Ιδρυτικού Νόμου των Δ.Ε.Υ.Α.(Ν.1069/1980 ΦΕΚ Α191)

