
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 
Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ 
Τηλ.  24210 75126 
FAX: 24210 75135                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  
από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, 

 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ 
 

Στο Βόλο, σήμερα  04/11/2020  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14.00,  στην 
έδρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης  - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΜΒ», 
που βρίσκεται στο Βόλο και στην οδό Κωνσταντά, αρ.141, συνήλθε σε 20η Συνεδρίαση, 
Ειδική, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16561/30-
10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα 
κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. 
Κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως βρέθηκαν παρόντα επτά   (7) μέλη,  απόντα τέσσερα (4) 
και ειδικότερα: 
Π α ρ ό ν τ ε ς 

1.  Τόρης Γεώργιος Πρόεδρος 

2.  Κοπάνας Αργύριος Σύμβουλος 

3.  Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 

4.  Μορφογιάννη Αναστασία Σύμβουλος 

5.  Τιλελής Δημήτριος Σύμβουλος 

6.  Νάκος Κων/νος Σύμβουλος 

7.  Καλλιμόπουλος Κων/νος Σύμβουλος 

Α π ό ν τ ε ς 

8.   Αντιπρόεδρος 

9. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος 

10. Μαυρογιάννης  Λεωνίδας Σύμβουλος 

11 Πατέρας Αριστοτέλης Σύμβουλος 

--    

 
Επίσης παρευρέθηκαν, ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Δ/ντή, Δ. Κουτσιφέλης. 
 
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  Υπεύθυνη του Γραφείου Γραμματείας 
Συλλογικών Οργάνων  Έλενα Καραπάνου. 
  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας   και προέβει 
σε ανάγνωση των θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνέχεια ζήτησε κι έλαβε από τα 
Μέλη του Σώματος την έγκριση για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία 
κρίθηκαν ως κατεπείγοντα.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης.  
 
    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:420  
 

ΘΕΜΑ     :  Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2021.   
            
Ο  ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή,   εισηγούμενος το θέμα   της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Δ.Σ.  τα φύλλα του Προϋπολογισμού 2021 και τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία του 
Προϋπολογισμού 2021, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς και 
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
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ΔΕΥΑΜΒ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021. 
 
Το 2021 είναι η χρονιά όπου: 
Το 2020, παρά τη δυστοπία του κοροναϊού ήταν για την ΔΕΥΑΜΒ μια εξαιρετικά παραγωγική 
χρονιά.  
Παραγωγική γιατί μπήκαν οι βάσεις για την οριστική επίλυση του υδροδοτικού προβλήματος 
της πόλης μέσω της ολοκλήρωσης του διαχειριστικού σχεδίου (MASTER PLAN) του νερού 
στο Δήμο Βόλου, γεγονός που επιτρέπει τον αξιόπιστο σχεδιασμό έργων και λύσεων για το 
υδροδοτικό πρόβλημα.  
Το 2021 είναι η χρονιά όπου, στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για την επόμενη χρονιά 
περιλαμβάνονται δράσεις 18 εκ. ευρώ, που είναι απόρροια του MASTER PLAN η υλοποίηση 
των οποίων οδηγεί στα ακόλουθα αποτελέσματα: 
• Ενίσχυση του υδραγωγείου του Δ. Βόλου με την μεταφορά 4,9 – 7,3 εκατομμυρίων 
m3 πηγαίου νερού άριστης ποιότητας, αγγίζοντας την οριστική επίλυση του προβλήματος 
υδροδότηση σε βάθος 20ετίας. 
• Κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό πληθυσμού 128.000 ατόμων. 
• Εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, με την εξαφάνιση των φαινόμενων 
υψηλής αγωγιμότητας τους θερινούς μήνες (σε μια τουριστική περιοχή), μέσω της 
εγκατάλειψης των γεωτρήσεων. 
• Οριστική επίλυση των προβλημάτων έλλειψης πόσιμου νερού, στον πρώην Δήμο Ν. 
Αγχιάλου και στην πρώην κοινότητα Σέσκλου. 
• Μείωση των διαρροών δικτύων ύδρευσης στα περιφερειακά υδραγωγεία και η 
ορθολογική και σύγχρονη διαχείριση της διανομής του πόσιμου νερού. 
• Ενεργειακή οικονομία μέσω του περιορισμού της λειτουργίας των γεωτρήσεων κατά 
10.000.000 kwh. 
• Δυνατότητα αξιοποίησης του δημιουργούμενου υδραγωγείου, για παραγωγή 
ενέργειας, μέσω της κατασκευής δύο (2) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, με 
προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας 5.000.000 kwh/y. 
Οι παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με την αντικατάσταση 128 χιλιομέτρων σωληνώσεων 
δικτύου ύδρευσης στο κέντρο του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, η οποία θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2021, περιορίζοντας δραστικά τις απώλειες νερού που υπάρχουν στο παλιό 
δίκτυο, θα δώσει στο υδραγωγείο της πόλης μια ανάσα 10.000.000 κυβικών μέτρων άριστου 
ποιοτικά νερού, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον για την επόμενη εικοσαετία, την υδροδότηση της 
πόλης με δίκτυο από σύγχρονες σωληνώσεις πολυαιθυλενίου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
90%, οι οποίες θα μεταφέρουν στους πολίτες νερό σχεδόν 100% πηγαίο, καθιστώντας τα 
προβλήματα υδροδότησης ένα μακρινό παρελθόν. 
Αυτές οι δράσεις είναι η κορωνίδα του Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης 
για το 2021 και ο ορίζοντας υλοποίησής τους είναι το 2023, στη λήξη της θητείας μας. 
Σημαντικές δράσεις πέραν της κορυφαίας που ήδη αναπτύξαμε είναι: 
• Η αποχέτευση των Λεχωνίων, με προϋπολογισμό 5,5 εκ ευρώ. Το έργο είναι 
απολύτως ώριμο, έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και 
αναμένεται η απόφαση ένταξης. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, ο Δήμος Βόλου, 
αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην αποχέτευση των λυμάτων καλύπτοντας το 90% του 
πληθυσμού. Αποχέτευση λυμάτων η οποία σε συνδυασμό με την επεξεργασία στον Βιολογικό 
ο οποίος ήδη εκσυγχρονίζεται, εξασφαλίζει την αποτελεσματική και πλήρη προστασία του 
Παγασητικού, από τη ρύπανση, δημιουργώντας  προοπτικές ανάπτυξης στο σύνολο της ζωής 
της πόλης. 
• Η εγακατάσταση ευφυών υδρομετρητών, με προϋπολογισμό9,9 εκ. ευρώ. Το έργο 
αφορά σε 15.000 καταναλωτές και δημιουργεί μια νέα σχέση της υπηρεσίας με τον πολίτη, 
καθώς αποδίδονται νέα δικαιώματα στον πολίτη με τον έλεγχο και από τον ίδιο της 
κατανάλωσης νερού, ενώ δημιουργείται ένα ιμάντας  μεταφοράς πληροφοριών και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του καταναλωτή και της υπηρεσίας. 
• Και τέλος η ολοκλήρωση των ήδη εκτελούμενων μεγάλων έργων όπως είναι η 
αποχέτευση της Ν. Αγχιάλου, η επέκταση του Βιολογικού, η αυτοματοποίηση λειτουργίας των 
υδραγωγείων του συνόλου των οικισμών που ανήκουν στο Δήμο Βόλου και η αναβάθμιση 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λύματος μέσω της ολικής αντικατάστασης του 
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μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει κλείσει μια εικοσαετία ζωής, αποδίδοντας βάθος χρόνου 
στην λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Στ. Παράλληλα εξελίσσονται δεκάδες δράσεων, όπως φαίνονται αναλυτικά στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2021, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
της ΔΕΥΑΜΒ και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες. 
Συνολικά προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι 
Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 140.628.710,48 € με 
προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος  35.774.470,00 € αναλυόμενη σε 
6.681.470,00 € από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 29.093.000,00 € από χρηματοδότηση. 
      Ο προϋπολογισμός που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση είναι προσανατολισμένος: 

1. Στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών. 

2. Στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους. 

3. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. 

Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 74.000.000,00 €  τα οποία 
διατίθενται ως εξής: 

• 35.774.470,00 €  για το Τεχνικό Πρόγραμμα. 

• 26.952.748,86  € για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, 

              Λειτουργικές δαπάνες κλπ.) 

• 762.006,98 €  για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές. 

• 100.000,00  € ως διαμόρφωση αποθεματικού. 

• 10.410.774,16 €  ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων. 

Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από: 

• Τακτικά έσοδα ύψους  26.727.000,00 €.  

• Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους  35.505.000,00 € 

• Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους  9.400.000,00 € 

• Χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.368.000,00 €  

Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2021. 
 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το Δ.Σ. 
έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    
 

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2021, του οποίου τα έσοδα 
ανέρχονται σε  74.000.000,00€, τα έξοδα είναι ισοσκελισμένα και έχει ως 
εξής: 
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2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  420. 
 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά 

Της 20ης Συνεδρίασης, Ειδικής, 
της 4ης/11/2020 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
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