ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 392/2001
Περίληψη
Έγκριση σφράγισης παράνομων παροχών
ύδρευσης και διακοπής παροχών ύδρευσης από
το δίκτυο του οικισμού Μ. Σάντας Δ.Δ.
Καστανέας, των εταιρειών εξόρυξης μαρμάρων
της περιοχής.
Σήμερα 2 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 28-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
384/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τάκης και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 386/2001
απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 393/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 394/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς μετά από αίτηση των
εταιριών εξόρυξης μαρμάρων της περιοχής αποφάσισε ομόφωνα να χορηγηθεί
παροχή νερού ¾΄΄ της ίντσας από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μ. Σάντας στις
παρακάτω εταιρείες.
1. – Για την εταιρεία με επωνυμία « Αφοι Αναστασιάδη Ο. Ε. - Μαρμαρελληνική »
να χορηγηθεί παροχή νερό ¾΄΄ της ίντσας αφού : α ) κατασκευάσει η μισθώτρια
εταιρία δεξαμενή με φλοτέρ στην οποία θα αποθηκεύεται το νερό, β ) η λήψη νερού
να γίνεται τις νυχτερινές ώρες, γ ) να γίνει έλεγχος από τους Τοπικούς Συμβούλους
του οικισμού κατά την κατασκευή και δ ) να καταβληθεί ως πάγιο τέλος το ποσό των
100.000 δρχ. ετησίως.
2. – Για την εταιρεία με επωνυμία « Β. Καραγιάννης και Σια Ε. Ε » να χορηγηθεί
παροχή νερό ¾΄΄ της ίντσας αφού : α ) Εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές
αναφέρονται στην με αριθ. 155/2001 Απόφαση του Δ. Σ., β ) κατασκευάσει η
μισθώτρια εταιρία δεξαμενή με φλοτέρ στην οποία θα αποθηκεύεται το νερό, γ ) η
λήψη νερού να γίνεται τις νυχτερινές ώρες, δ ) να γίνει έλεγχος από του Τοπικούς
Συμβούλους του οικισμού κατά την κατασκευή και ε ) να καταβληθεί ως πάγιο τέλος
το ποσό των 100.000 δρχ. ετησίως και
3. – Για την εταιρεία με επωνυμία « Λατομεία Καστανιάς Ε. Π. Ε. » να χορηγηθεί
παροχή νερό ¾΄΄ της ίντσας αφού : α ) κατασκευάσει η μισθώτρια εταιρία δεξαμενή
με φλοτέρ στην οποία θα αποθηκεύεται το νερό, β ) η λήψη νερού να γίνεται τις
νυχτερινές ώρες, γ ) να γίνει έλεγχος από τους Τοπικούς Συμβούλους του οικισμού
κατά την κατασκευή και δ ) να καταβληθεί ως πάγιο τέλος το ποσό των 100.000 δρχ.
ετησίως.
Η υπηρεσία μας μετά από επανειλημμένους ελέγχους που διενήργησε ύστερα
και από καταγγελίες κατοίκων του οικισμού Μ. Σάντας διαπίστωσε τα παρακάτω : 1.
– Για την εταιρεία με επωνυμία « Β. Καραγιάννης και Σια Ε. Ε » ότι ήδη υπάρχει
παράνομα σύνδεση παροχής νερού 1΄ ίντσας στην βάνα καθαρισμού της β΄ δεξαμενής
με αποτέλεσμα όλο το νερό που έρχεται από την α΄ δεξαμενή να καταλήγει στο
λατομείο της παραπάνω εταιρείας με αποτέλεσμα η υδροδότηση του οικισμού να
είναι ελλιπέστατη, 2. – Για την εταιρεία με επωνυμία « Αφοι Αναστασιάδη Ο. Ε. Μαρμαρελληνική » ότι ήδη υπάρχει παράνομα σύνδεση παροχής νερού ¾΄΄ της
ίντσας. 3. – Για την εταιρεία με επωνυμία « Λατομεία Καστανιάς Ε. Π. Ε. » ότι ήδη
υπάρχει παράνομα σύνδεση παροχής νερού ¾΄΄ της ίντσας με δεξαμενή αποθήκευσης
αλλά υπάρχει και δεύτερη παροχή 2΄΄ ιντσών από την βαλβίδα εκτόνωσης η οποία
λειτουργεί μόνιμα όλο το 24ωρο.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
την χορήγηση η μη των παροχών νερού στα μισθωμένα λατομεία μαρμάρων με τους
όρους και τους τρόπους που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Υπάρχει σχετικά και η από 30-6-01 ενυπόγραφη καταγγελία των
κατοίκων, η οποία μου κατατέθηκε σήμερα.
Δήμαρχος :Υπάρχει πρόβλημα και από άλλες 15 ιδιωτικές δεξαμενές από 2
έως 15 κυβικά, οι οποίες γεμίζουν και χρησιμοποιούνται για χρήσεις δευτερεύουσας
σημασίας.
Σας ενημέρωσα για μία σειρά μέτρων που ομόφωνα αποφασίσαμε να πάρουμε
για να περιοριστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας. Όπως επί 2 μήνες, Ιούλιος
Αύγουστος, που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στο χωριό, είναι προφανές ότι η

λειτουργία των λατομείων δεν μπορεί να υδροδοτείται. Όπως δεν μπορούν να έχουν
προτεραιότητα το πότισμα του γκαζόν, του μπαξέ κλπ. Η υδροδότηση των λατομείων
τους 2 μήνες να διακοπεί κι ας χρησιμοποιήσουν βυτία για να καλύψουν τις ανάγκες
τους.
Λαχανόπουλος Αρ. , κάτοικος Μ.Σάντας :Ύστερα από αγώνες 20 ετών,
καταφέραμε να κάνουμε μία γεώτρηση με δαπάνες της Νομαρχίας για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του οικισμού. Σε ένα σημείο διαφωνώ με τον Δήμαρχο: δεν
νοείται τουριστικός οικισμός χωρίς γκαζόν. Δεν κάνω χρήση του Κοινοτικού νερού
διότι έκανα ιδιωτική γεώτρηση, παρόλο που πληρώνω τα τέλη ύδρευσης επειδή θέλω
να έχω καλές σχέσεις με τους συγκατοίκους μου. Συντάσσομαι μαζί τους από
αλληλεγγύη και από ανθρωπισμό. Ναι μεν υπάρχουν ιδιωτικές δεξαμενές στο χωριό,
αλλά τις γεμίζουν το χειμώνα για να έχουν απόθεμα νερού το καλοκαίρι. Με την
υδροδότηση που κάναμε, πριν 5 χρόνια και έχουμε πλήρη κάλυψη του νερού, δεν
χρησιμοποιούνται οι δεξαμενές αυτές. Άμεσα η χρήση του Κοινοτικού νερού
εξυπηρετεί τις υπάρχουσες ανάγκες. Σε όλα τα τουριστικά μέρη, όπως το χωριό μας,
είναι απαραίτητα τα καλλωπιστικά άνθη και λαχανόκηποι. Θα υπάρξουν ανέλεγκτες
κινήσεις των χωρικών αν πάρουν νερό τα λατομεία. Να μη δοθεί νερό στα λατομεία.
Πρόεδρος :Αναβολή του θέματος, για νέα απόφαση του Τ.Σ.
Δήμαρχος :Να διακοπεί άμεσα το νερό στα λατομεία, διαφορετικά μέχρι να
ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, θα έχουμε οξυμένο πρόβλημα λειψυδρίας. Να
διακοπεί και ας το δει το ΤΣ.
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνούμε με την αναβολή. Έχουν τη δυνατότητα τα
λατομεία να πάρουν από άλλα σημεία νερό εκτός δικτύου, για τις ανάγκες τους;
Μέχρι τώρα από πού παίρναν νερό; Υπάρχουν δεξαμενές: Μήπως έχουν γίνει
παράνομα οι συνδέσεις των λατομείων με το δίκτυο; Το Τ.Σ τι μέτρα πήρε;
Πρόεδρος :Έγινε έλεγχος και από το Τ.Σ και από την σχετική υπηρεσία.
Υπάρχουν παράνομες παροχές.
Ουρσουζίδης :Το ΤΣ έδωσε τη δυνατότητα να υδροδοτούνται οι επιχειρήσεις
από το δίκτυο. Σήμερα αν πάρουμε απόφαση να στερήσουμε αυτήν τη δυνατότητα
από τις επιχειρήσεις, δεν είμαστε ανακόλουθοι απέναντι στην απόφαση;
Λελεκάκης :Το νερό είναι για οικιακή χρήση. Θα ποτίζουμε το γκαζόν μόνο
όταν περισσεύει νερό. Από ελέγχους που έκανε το συνεργείο στο χωριό, βρέθηκαν
λάστιχα να τρέχουν ενώ έλειπαν οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων για 2 μέρες. Οικονομία
του νερού, τουλάχιστον αυτούς τους 2 μήνες. Δεν θα φτάσει το νερό στο χωριό.
Η ανάγκη αυτή προέκυψε στα λατομεία τα τελευταία χρόνια, γιατί δουλεύουν
με συρματοκοπές, κι εκεί απαιτείται νερό. Και επειδή η μεγάλη δεξαμενή είναι σε
τέτοιο υψόμετρο που καλύπτει, ενώ όλα τα υπόλοιπα λατομεία είναι χαμηλότερα,
τους βολεύει να παίρνουν έτοιμο νερό παρά να κουβαλούν με βυτία.
Τριανταφυλλίδης :Πήραμε απόφαση να τους δώσουμε παροχή νερού ½¨ της
ίντσας , με την προϋπόθεση ότι εάν ο οικισμός Μ.Σάντας δεν έχει νερό θα τους το
κόψουμε. Αυτή ήταν η απόφασή μας.
Ας κάνουν γεώτρηση τα λατομεία για να έχουν νερό.
Σκουμπόπουλος :Δεχόμαστε τις υπογραφές κατοίκων. Δεν συμφωνούμε να
δοθεί νερό στα λατομεία. Το νερό είναι για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού και
αυτοί το δικαιούνται.
Ουρσουζίδης :Να πάμε στα δικαστήρια. Να μηνυθούν οι επιχειρήσεις, γιατί
στέρησαν το νερό από έναν ολόκληρο οικισμό. Εάν προκύπτει ζήτημα παρανομίας,
να ληφθούν από το Δήμο όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πληρώσουν.
Δήμαρχος :Άμεση η διακοπή.
Σκουμπόπουλος :Όχι όμως για 2 μήνες.

Πρόεδρος :Γίνεται η διακοπή γιατί υπάρχουν αυτές οι παρανομίες και αν θέλει
το Τ.Σ ας το φέρει θέμα. Δεν μπορεί το Δ.Σ ν’ αποφασίσει.
Δήμαρχος :Το Δ.Σ πήρε μία απόφαση. Σε καμία περίπτωση ο λαϊκισμός δεν
μπορεί να καταργήσει τον κανονισμό που έχει παραχωρήσει αρμοδιότητες στα Τ.Σ.
Σκουμπόπουλος :Δεν μελέτησε όσο έπρεπε το θέμα ο Δήμαρχος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-6-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Ε. Λελεκάκη.
2.- Τις με αριθ. 3, 6 & 7/2001 αποφάσεις του Τ.Σ. Καστανέας.
3.- Την από 30-6-2001 ενυπόγραφη καταγγελία των κατοίκων της Μ. Σάντας.
4.- Το πρόβλημα της λειψυδρίας που παρατηρείται στον οικισμό Μ. Σάντας του Δ.Δ.
Καστανέας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σφράγιση των παράνομων παροχών ύδρευσης από το δίκτυο
του οικισμού Μ. Σάντας του Δ.Δ. Καστανέας, των εταιρειών εξόρυξης μαρμάρων της
περιοχής.
Β) Εγκρίνει την άμεση διακοπή των παροχών ύδρευσης από το δίκτυο
ύδρευσης του οικισμού Μ. Σάντας του Δ.Δ. Καστανέας, των εταιρειών εξόρυξης
μαρμάρων της περιοχής.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 392/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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