ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 407/2001
Περίληψη
Διαβίβαση αιτήματος κατοίκων Δ.Δ. Κάτω
Βερμίου για λύση προβλήματος υδροδότησής
τους στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Σήμερα 16 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 12-7-2001
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 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Στο Δ.Δ. Κ.Βερμίου υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης ορισμένων κατοικιών
που βρίσκονται σε υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει την σύνδεσή τους με το
υπάρχον δίκτυο. Γι αυτόν το λόγο οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο Τοπικό
Συμβούλιο με την οποία ζητούσαν την απ’ ευθείας υδροδότησή τους από την
δεξαμενή, κάτι που ορθώς δεν έγινε δεκτό.
Στην συνέχεια με αιτήσεις τους γραπτές ή προφορικές απευθύνθηκαν στον
κ.Δήμαρχο και έλαβαν απάντηση που επισυνάπτεται στο εισηγητικό σημείωμα και
μετά απευθύνθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Η υπηρεσία με την σειρά της απευθύνθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. για να υποδείξει
λύσεις που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Οι λύσεις που υποδεικνύονται και
επισυνάπτονται παρακάτω είναι οι εξής:
1)
Κατασκευή νέας δεξαμενής σε κατάλληλο υψόμετρο, με σύγχρονη
ζωνοποίηση του δικτύου ύδρευσης για δημιουργία τμημάτων με
περίπου σταθερή πίεση λειτουργίας.
Η λύση αυτή δεν ενδείκνυται γιατί έχει υψηλό κόστος κατασκευής
που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με αρκετή προσέγγιση.
2)
Ζωνοποίηση του δικτύου με υδροδότηση από την υφιστάμενη
δεξαμενή και τοποθέτηση πιεστικών μηχανημάτων στα σημεία
κατανάλωσης ( σε κάθε παροχή ) για την εξασφάλιση της πίεσης
λειτουργίας.
Η λύση αυτή σαν κατασκευή έχει δαπάνη περίπου 6.000.000 δρχ
ενώ τα πιεστικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν με δαπάνη των
ιδιοκτητών.
Σημειώνουμε ότι η μελέτη αφορά οικοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνει
δέκα πέντε (15) συνολικά οικόπεδα.
Επίσης σημειώνουμε την παρατήρηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που αναφέρει ότι το
συνολικό πρόβλημα της υδροδότησης του Δ.Δ. Κ.Βερμίου θα αντιμετωπισθεί στα
πλαίσια των προτεινόμενων έργων 2000-2006.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 7-6-2001
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται να
σταλεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εξασφαλιστεί το υδροδοτικό
πρόβλημα των κατοίκων Δ.Δ. Κάτω Βερμίου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πέτκος :Υπάρχει πρόβλημα υδροληψίας κατά περιόδους αιχμής. Το
πρόβλημα προκύπτει από το εσωτερικό δίκτυο του χωριού. Δεν είναι ζωνοποιημένο.
Πιτούλιας :Οι κάτοικοι αυτοί, πριν 2-3 χρόνια, όταν ήταν η γραμμή του
ξενοδοχείου, ήταν ευνοούμενοι γιατί ήταν οι μοναδικοί που έπαιρναν νερό απ΄αυτήν.
Σήμερα οι κάτοικοι αυτοί, αν κάνουμε αυτοψία, έχουν ημερησίως 2-3 ώρες
νερό.Εχουν το πιο πολύ πράσινο. Με τι παίζουν; Αν ανοίξουμε τη δεξαμενή έχουν
νερό.
Τζήμος, ενδιαφερόμενος :Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του χωριού.
Είμαστε συνδεδεμένοι με σωλήνα ο οποίος συνδέει την καινούργια δεξαμενή με το
χωριό και 11 μήνες το χρόνο, ο σωλήνας αυτός δεν δουλεύει.
Το καλοκαίρι που έχει τον περισσότερο κόσμο λειτουργεί, αλλά εμείς επειδή
είμαστε ψηλά και έχει μεγάλη κλίση, έρχεται αέρας. Καθόλου νερό.

Να βρεθεί έστω και προσωρινή λύση. Να έχουν και τα δικά μας σπίτια νερό,
όπως έχουν και τα υπόλοιπα του χωριού. Το νερό είναι ζωτική ανάγκη, συνταγματικό
δικαίωμα. Και όπως πληρώνουμε δημοτικά τέλη 3πλάσια απ΄ότι πριν, επειδή έγινε
Δήμος το Σέλι, όπως πληρώνουμε τέλη ύδρευσης, όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι του
χωριού, θέλουμε να έχουμε ίσες ποσότητες νερού.
Υπάρχει πρακτικό του Τ.Σ, όπου ομόφωνα αποφαίνεται να δοθεί προσωρινή
λύση στο πρόβλημά μας. Είναι το υπ΄αρ. 3 πρακτικό στις 16-9-99.
Δήμαρχος :Το πρωί έχετε νερό;
Τζήμος :Όχι.
Πιτούλιας :Είναι ο υδραυλικός του χωριού εδώ.
Κόγκας Ιωάννης,υδραυλικός :Όταν δουλεύει η μία δεξαμενή το νερό
ανεβαίνει , ενώ όταν δουλεύει η μηχανή και δεν δουλεύει η άλλη, το νερό κατεβαίνει.
Το πρωί έχουν νερό. Ας συγκροτηθεί μία επιτροπή, να’ρθει να το διαπιστώσει.
Ακριβόπουλος :Έχουν 1 ώρα την ημέρα νερό;
Κόγκας :Δεν μπορώ να το διαπιστώσω γιατί δεν μου επιτρέπουν να μπω στα
σπίτια τους για να ελέγξω πόση ώρα έχουν νερό. Έχουν νερό αλλά δεν ξέρω για πόση
ώρα.
Σκουμπόπουλος :Από πότε υφίστανται το πρόβλημα αυτό; Πόσες οικογένειες
έχουν το πρόβλημα αυτό; Στο φάκελο δεν υπήρχαν στοιχεία, μόνο μία εισήγηση της
επιτροπής. Πότε έκαναν οι συμπολίτες αίτηση στο Δ.Δ ή στο Δήμο για να
ερευνήσουμε το θέμα τους;
Κόγκας :Δεν ξέρω πότε έκαναν αίτηση οι συμπολίτες. Ξέρω ότι πολλά σπίτια
που είναι στο υψόμετρο αυτό και λίγο ψηλότερα, έχουν αυτό το πρόβλημα εδώ και
χρόνια. Έπαιρναν νερό από το ξενοδοχείο παράνομα, με αποτέλεσμα να μην είχε
νερό αυτό. Αναγκαστήκαμε, με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου η γραμμή αυτή
να κοπεί από τις δύο μεριές και να λειτουργεί σαν εσωτερικό δίκτυο και να δώσουμε
στο ξενοδοχείο μόνο από την μηχανή νερό. Χωρίς τη μηχανή το ξενοδοχείο δεν έχει
καθόλου νερό.
Πέτκος :Το χωριό τώρα, έχει δύο δεξαμενές. Μία στο νότιο και μία στο
βόρειο τμήμα. Αυτή που βρίσκεται στο νότιο τμήμα τροφοδοτείται από μία ξέχωρη
πηγή. Η άλλη δεξαμενή τροφοδοτείται από πηγές που βρίσκονται μέσα στο δάσος,
όπου εκεί δουλεύει το αντλιοστάσιο. Το χειμώνα η αντλία δεν μπορεί να δουλέψει
επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση, λόγω των χιονοπτώσεων. Δεν δουλεύει δηλαδή το
αντλιοστάσιο. Οπότε η τροφοδοσία του χωριού τους χειμερινούς μήνες, γίνεται με τη
δεξαμενή που βρίσκεται στο νότιο τμήμα.
Πριν γίνει η νέα δεξαμενή, των 500 κυβικών, υπήρχε μία γραμμή , η οποία
έπαιρνε από την 1η δεξαμενή και για να τροφοδοτεί μόνο το ξενοδοχείο. Απ΄αυτήν τη
γραμμή πήραν 50-60 άτομα νερό και είχαν συνέχεια νερό, διότι η γραμμή αυτή δεν
σταματούσε ποτέ να τροφοδοτεί το ξενοδοχείο.
Στο κοινοτικό συμβούλιο, είχαμε πει την γραμμή αυτή να την σφραγίσουμε
και να γίνει γραμμή του εσωτερικού δικτύου.
Όντως έχουμε πρόβλημα υδροδότησης, λόγω υψομέτρου. Το ίδιο κι εγώ.
Όταν έχει κόσμο, δεν έχουμε νερό για 20 μέρες.
Η πρόταση της επιτροπής είναι να το δει η τεχνική υπηρεσία. Δεν πρέπει να
πάρουν από την κεντρική δεξαμενή και να δημιουργηθεί μία προνομιακή ομάδα. Το
πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν επέμβει η ΔΕΥΑΒ και ζωνοποιήσει το εσωτερικό
δίκτυο.
Δήμαρχος :Το πρόβλημα αυτό το έχουμε όλοι όσοι έχουμε ψηλά σπίτια. Εγώ
τις ώρες της αιχμής, αν και δεν είναι τόσο ψηλά, για λίγες ώρες έχω νερό στο σπίτι.
Το πρόβλημα όμως δεν μπορεί να λυθεί, παρά μόνο με το καινούργιο δίκτυο. Από 1-

7-01 έχει μεταβιβαστεί αυτή η αρμοδιότητα στη ΔΕΥΑΒ. Εμείς δεν μπορούμε να
πάρουμε καμία απόφαση που να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Να διαβιβάσουμε την
αίτηση μαζί με όλο το φάκελο στη ΔΕΥΑΒ, να λάβει όποια μέτρα μπορεί για να
βελτιώσει την κατάσταση.
Σκουμπόπουλος :Συμφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου. Δεν γνώριζε
όταν το έβαλε θέμα στο ΔΣ, ότι πήρε την αρμοδιότητα η ΔΕΥΑΒ; Προσωπικά εγώ
δεν κατάλαβα τι γίνεται.
Πιτούλιας: Έχουμε 800 σπίτια και διαθέτουμε το 24ωρο 2 χιλ. κυβικά.
Έχουμε για 15 χιλ. κατοίκους νερό. Άδικα παραπονιόμαστε. Για πόσιμο νερό,
έχουμε.
Ασλάνογλου :Όταν στις 7-6 συνήλθε η επιτροπή, δεν είχαν ακόμα
μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες στην ΔΕΥΑΒ. Γι αυτό και ήρθε θέμα στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-5-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
2.- Το αίτημα κατοίκων του Δ.Δ. Κ. Βερμίου για λύση προβλήματος υδροδότησής
τους.
3.- Την με αριθ. 141/2001 απόφασή του για επέκταση αρμοδιοτήτων Δ.Ε.Υ.Α.
Βέροιας στα Δ.Δ. του Δήμου.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις των Δημάρχου και δημ. συμβούλων όπως αυτές
διατυπώθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαβίβαση του αιτήματος κατοίκων Δ.Δ. Κάτω Βερμίου για λύση
προβλήματος υδροδότησής τους καθώς και του σχετικού φακέλου στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για λήψη μέτρων ώστε να
βελτιωθεί η κατάσταση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 407/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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