ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 141/2001
Περίληψη

Έγκριση επέκτασης αρμοδιοτήτων Δ.Ε.Υ.Α.
Βέροιας στα Δ.Δ. Δήμου και τροπ/σης της υπ’
αριθ. 235/83 απόφασης Δ.Σ.
Σήμερα 12 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 8-12-2001
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 25 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
-------1. Μ. Ποτουρίδης
Κ. Γκαβαϊσές
2. Ι. Κουρουζίδης
Ν. Χαμαλής
3. Δ. Ταχματζίδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Β. Γιαννουλάκης
5. Κ. Πουλασουχίδης
Σ. Παναγιωτίδης
6. K. Aσλάνογλου
Ε. Σοφιανίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Λευκοπούλου
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
Γ. Μανακούλης
9. Κ. Κόλβατζης
Χ. Μουτσιόπουλος
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 141/2001
13. Σ. Γεωργιάδης
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Λ.
14. Π. Πιτούλιας
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
15. Α. Κεσίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 142/2001 απόφασης
16. M. Σουμελίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Γ. Ουρσουζίδης, Α.
17. Α. Ταραλάς
Κεσίδης, Π. Αγαθαγγελίδης.
18. Χ. Σκουμπόπουλος
19. Χ. Γεωργιάδης
20. Λ. Τσαβδαρίδης
21. Θ. Σιδηρόπουλος
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Π. Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-11-2000 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με το αριθ.3458/17-10-2000 έγγραφό της η Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ζητά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του
Δήμου μας.
Με το Νόμο 2539/97 συστάθηκε ο Δήμος Βέροιας αποτελούμενος από το
Δήμο Βέροιας και εννέα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2839/2000 με τις
οποίες αντικαθίστανται η παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.1069/80 « 2. Η περιοχή
αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου μπορεί να επεκτείνεται: α) στις
εδάφινες περιφέρειες όμορων δημοτικών διαμερισμάτων του Ν.2539/97 του ίδιου
δήμου μετά από απόφαση του δημοτ.συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης….».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Συζητούμε ένα θέμα, που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την
ένταξη και την υλοποίηση του μεγαλύτερου ίσως έργου που έγινε ή θα γίνει στο
Δήμο Βέροιας, την ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης και την
επεξεργασία των λυμάτων του Ενιαίου Δήμου ύψους 7,4 δις δρχ.. Το θέμα αυτό
στοχεύει στην διακηρυγμένη μας θέση, και είναι επιβεβλημένη η ανύψωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών και των πρώην κοινοτήτων και η
εξομοίωσή τους με το αστικό κέντρο και στην παροχή των υπηρεσιών. Το έργο αυτό
επιτυγχάνεται μόνο με την ένταξή του στο Γ΄ Κ.Π.Σ., στο 2ο Ταμείο Συνοχής. 1)
Προϋπόθεση για την ένταξη αυτή είναι ότι φορέας του έργου δεν μπορεί παρά να
είναι μία Δ.Ε.Υ.Α., εκ του Νόμου. 2) Πρέπει να δούμε αν υπάρχει αναγκαιότητα
εκτέλεσης του έργου στους 14 οικισμούς, ή μήπως αποτελεί πολυτέλεια, δεδομένου
ότι υφίστανται και περιβαντολλογικοί όροι προστασίας. Στις επαφές που είχε ο
καθένας από εμάς με τις πρώην κοινότητες, τοποθετούνταν το ζήτημα της ύδρευσης
και της αποχέτευσης στην κορυφή των αιτημάτων τους. 3) Υπάρχει το πολιτικό
ζήτημα. Οι οικισμοί και οι πρώην κοινότητες δεν ρωτήθηκαν, γιατί δεν χρειάζεται,
διότι οι κάτοικοι αποφάσισαν με χαρακτήρα δημοψηφίσματος στο ζήτημα αυτό, που
έμπαινε ως το μείζον θέμα καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο του 1998, σε όλα τα
Δ.Δ. Η παράταξή μας πήρε ποσοστό 55% στα Δ.Δ. πλην των Ασωμάτων, Κουμαριάς
και Άμμου. Αλλά και η Γ.Σ. κατοίκων του Δ.Δ. Ασωμάτων αυτό αποφάσισαν. Μ’
αυτά λοιπόν τα δεδομένα, η μόνη απάντηση που δίνουν οι οικισμοί και τα Δ.Δ. για
την ένταξή τους στο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., είναι η θετική.
Είναι εύλογο να υπάρξει όμως και μία ανησυχία και ένας προβληματισμός για τα
τέλη που πιθανόν να απαιτηθούν από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, για να
συμμετάσχουν στο έργο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συγκεκριμένη μελέτη και
θέση, για το κόστος του σημαντικότατου αυτού έργου. Η ένταξη των Δ.Δ. στο ενιαίο
σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., δημιουργεί τρεις υποχρεώσεις,
που έχουν οικονομικό βάρος. α) Το κόστος από την περαιτέρω στελέχωση της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την καλύτερη συντήρηση του έργου και τη σωστότερη μελέτη
εφαρμογής και επίβλεψης όταν δημοπρατηθεί το έργο, των υπό κατασκευή τμημάτων
του. Το ποιο είναι το κόστος του έργου προκύπτει από την μελέτη βιωσιμότητας που
συνετάγη- αν και δεν απαιτείται- από τον κ.Τσιλογιάννη ύστερα από ανάθεση της
Δ.Ε.Υ.Α.Β.. β) Το κόστος που πρέπει να υπολογίσουμε για μία υλοτεχνική υποδομή,
για την άμεση πρόσβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε ενδεχόμενες βλάβες και σε συντήρηση

του δικτύου. γ) Το κόστος που αφορά την ίδια συμμετοχή μας, το οποίο ενδεχομένως
να αγγίζει και το 16,25-20% της συνολικής επένδυσης, και θα ορισθεί μέσα στο
επόμενο δεκαήμερο, όπου θα υπογραφούν οι όροι εισόδου και προκήρυξης στο 2ο
Ταμείο Συνοχής. Εμείς προβλέπουμε, με βάση τη δυσμενέστερη διάθεση, την
συμμετοχή μας σε ποσοστό 20%, συνεκτιμώντας αυτά τα τρία στοιχεία και την
μεσοπρόθεσμη οικονομική εξέλιξη των χρηματικών δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β., και
κυρίως της σύναψης των δύο δανείων της δεκαετίας του 1980 για την εξυπηρέτησή
τους, και που η αποκλιμακούμενη πληρωμή τους θα ολοκληρωθεί το 2007.
Αποτελεί δέσμευση το ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι
αποπερατώσεως του έργου. Η πολιτική αυτή θα είναι η εξής:
1. Όσον αφορά το Δήμο(αστικό κέντρο), οι αυξήσεις για όλο το διάστημα
εκτέλεσης του έργου, θα κυμαίνονται στο επίπεδο του πληθωρισμού περίπου,
με εξαίρεση ίσως το έτος 2002 που μπορεί να αγγίξει ίσως το 4,5%.
2. Όσον αφορά τα Δ.Δ., οι αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν το επίπεδο των 18.000
δρχ. ετησίως ανά οικογένεια. Στον Δήμο(αστικό κέντρο) το έργο που θα γίνει
δεν θα υπερβαίνει το 1,7 δις δρχ. ως κόστος κατασκευής, το δε υπόλοιπο 5,7
δις δρχ., είναι έργο που θα γίνει στις πρώην κοινότητες. Υπήρξαμε απόλυτα
συνεπείς, όταν προεκλογικά διαβεβαιώναμε τους συμπολίτες μας ότι:
α) Το συμφέρον του είναι να ενταχθεί το όλο έργο στη Δ.Ε.Υ.Α.Β., και
β) Η επιβάρυνση που θα είχε δεν θα ήταν υπέρογκη.
Σήμερα ανακοινώνω επίσημα εδώ, και δια του τύπου, σε όλους τους συμπολίτες μας,
ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τα επόμενα 6 χρόνια.
Τσιλογιάνης Κ. Πρόεδρος Οικ/κού Επιμελητηρίου: Αυτό που προσπάθησα να
αναδείξω μέσα από την οικονομοτεχνική μελέτη, ήταν, η βιωσιμότητα της
Επιχείρησης, μέσα από τη λογική, της ένταξης των οικισμών και των πρώην
κοινοτήτων στον Ενιαίο Δήμο. Έχω αναδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης των έργων,
με βάση τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος της επένδυσης, που μου εδόθησαν από
την Υπηρεσία. Αυτή μπορεί να καλυφθεί με το ήδη υπάρχον τιμολόγιο της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και οι αυξήσεις να μην είναι πάνω από τον τιμάριθμο. Η συμμετοχή του
Δήμου στο ποσοστό 20%, όπως είπε ο κ.Δήμαρχος, εξασφαλίζεται από τη μείωση
των τοκοχρεολυσίων που έχει να αποδώσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Γεωργιάδης Χ.: Αφού δεν ρωτήθηκαν τα Δ.Δ., όπως είπε ο κ.Δήμαρχος, γιατί
περηφανεύεται για τα δημοψηφίσματα των κατοίκων αυτών; Γιατί μνημόνευσε τη
λαϊκή συνέλευση μόνο του Δ.Δ.Ασωμάτων; Να μας πει και για τα άλλα Δ.Δ..
Κουκουρδής: Το ετήσιο κόστος συντήρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα είναι
μικρότερο, αν ενταχθούν σ’ αυτήν όλες οι πρώην κοινότητες, και το οποίο για φέτος
προϋπολογίσθηκε στα 28,5 εκ. δρχ.; Τι λένε οι διατάξεις του Νόμου 1069/80 για την
εκμετάλλευση των εργασιών; Γνωρίζετε ότι ο Σύνδεσμος Αλεξάνδρειας, έχει
ορισμένες απαιτήσεις για το δίκτυο Ασωμάτων-Αγ.Βαρβάρας-Άμμου; Θα τις
αναλάβει ο Δήμος ή η Δ.Ε.Υ.Α.Β.; Γνωρίζετε αν έγινε αποδεκτή η αποχώρηση του
Δήμου μας από τον Σύνδεσμο; Το κόστος της ιδίας συμμετοχής του Δήμου, που θα
είναι περίπου 1,5 δις δρχ. όπως μας είπε ο κ.Τσιλογιάννης, θα καλυφθεί με δάνειο
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Ποιος θα το επιβαρύνεται και πώς θα
πληρώνεται το δάνειο αυτό; Θα είναι ίδια τα τέλη σύνδεσης;
Σκουμπόπουλος: Αν αποφασίσουμε για την επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα
Δ.Δ. και δημοσιευθεί σ’ ένα μήνα στο Φ.Ε.Κ., τι θα ισχύσει για το φετινό
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.; Από πότε θα ισχύει η αύξηση των τελών της στα
Δ.Δ., και πόση θα είναι αυτή;

Τσαμήτρου: Το τέλος των 15.000-18.000 δρχ. για κάθε οικογένεια των Δ.Δ.
θα είναι πάγιο ή κατ’ αποκοπή; Θα υπάρχει στο τέλος, διαφοροποίηση μεταξύ των
Δ.Δ.; Γιατί σε ορισμένα Δ.Δ. οι κάτοικοι δεν κατοικούν όλο το χρόνο.
Δήμαρχος: Κε.Γεωργιάδη, αναφέρθηκα στο Δ.Δ. Ασωμάτων, διότι στα
Δ.Δ.Κάτω Βερμίου, Καστανιάς, Τριποτάμου, Γεωργιανών, Ράχης και Αγ.Βαρβάρας,
η «Δημοκρατική Αλλαγή» με τα δύο αιχμιακά θέματα που είχε στην προεκλογική της
εκστρατεία, α) «ναι» ή «όχι» στον «Νομό Ι.Καποδίστρια», και β) «ναι» ή «όχι» στην
Δ.Ε.Υ.Α.Β., απάντησαν πρωτογενώς και είχαμε τη σαφή τοποθέτηση των πολιτών.
Κε.Κουκουρδή, το κόστος συντήρησης και τα έσοδα, θα τα αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Β..
Η διαδικασία της αποχώρησης βρίσκεται σε συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Προέδρου του Συνδέσμου, κ.Δριστά. Αν ο Νόμος λέει ότι εμείς
πρέπει να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις που αναλογούν στο Δήμο μας, θα τις
αναλάβουμε. Τα εσωτερικά δίκτυα δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνδέσμου,
αλλά του Δήμου. Με τη σημερινή μας απόφαση, δεν αποφασίζουμε μόνο για την
επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β., αλλά και για την ένταξη όλων των εσωτερικών και
εξωτερικών δικτύων σ’ αυτήν. Η αποκλιμάκωση του τοκοχρεολυτικών δόσεων των
δύο δανείων, που είχε συνάψει η σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Β., θα αποδώσει μέχρι το τέλος
του 2007, 1,1 δις δρχ. περίπου. Αυτό το ποσό είναι ουσιαστικά χρήματα που θα
εξακολουθήσουν να εισπράττονται από τους Βεροιείς του αστικού κέντρου και θα
αποδίδονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, στους Βεροιείς δημότες των Δ.Δ.. Είναι η
μεταφορά πόρων από το κέντρο προς την περιφέρεια για την ενίσχυση των
υποβαθμισμένων ποιοτικά και οικονομικά συμπολιτών μας, και είναι στοιχειώδης
έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών του Δήμου μεταξύ τους. Το τέλος
των 18.000 δρχ., καλεί τα Δ.Δ. να καλύψουν μόνο το κόστος του προσωπικού που
απαιτείται να προσληφθεί για τη συντήρηση του δικτύου και την αποκατάσταση των
βλαβών, και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται να παρθεί προκειμένου να
είναι γρήγορη, αποτελεσματική και ποιοτική η παρέμβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ..
Το υπόλοιπο κόστος θα πληρωθεί από τον δημότη του αστικού κέντρου προς όφελος
όλων των Βεροιέων πλέον. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει έτοιμες τις μελέτες, πολλές σε επίπεδο
εφαρμογής , εντός των ημερών θα υποβάλλει την αίτηση, να ελεγχθούν η ποιότητα
των μελετών και η πληρότητά τους, οι υφιστάμενες αδειοδοτήσεις, να εκδοθεί εν
συνεχεία η υπουργική απόφαση, και μετά την έκδοσή της το χρονοδιάγραμμα της
κλιμάκωσης των εκταμιεύσεων, και θα έρθει στην Δ.Ε.Υ.Α.Β., για να ετοιμαστούν οι
διακηρύξεις για τη δημοπράτηση των έργων εκείνων που περιλαμβάνονται στο έτος
2002. Ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου,
και να έχουμε έναρξη των εργασιών την Άνοιξη του 2002. Η έναρξη των εργασιών
θα ξεκινήσει από τα Δ.Δ. πρώτα. Βάσει αυτών των δεδομένων, φέτος δεν μπαίνει
θέμα αύξησης των τελών της Δ.Ε.Υ.Α.Β., αλλά απλά από τη στιγμή που θα
δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση για την επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β., ο Δήμος
Βέροιας θα μεταφέρει στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. ότι ποσά έχει εισπράξει σ’ αυτόν τον κωδικό,
αφαιρουμένων των δαπανών, τις οποίες θα έχει πραγματοποιήσει στον κωδικό της
συντήρησης κ.λ.π. των έργων. Τα δε υπόλοιπα ποσά θα τα εισπράξει η Δ.Ε.Υ.Α.Β.,
με βάση το τιμολόγιο που έχει ορισθεί με την απόφαση του Οκτωβρίου του 2000, για
το έτος 2001. Για το έτος 2002, από τη στιγμή που μέχρι το φθινόπωρο του 2001 θα
έχουμε την οριστική ένταξη του έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα καθορίσει τα τιμολόγια στα
Δ.Δ..
Κα.Τσαμήτρου, εάν το τέλος ύδρευσης των Δ.Δ. θα είναι πάγιο ή κατ’ αποκοπή, θα
το δει η Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Αφορά αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Μάλλον θα είναι πάγιο,
λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας που είχαμε φέτος και λόγω των λίγων

χιονοπτώσεων. Δεν θα υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα τέλη ύδρευσης μεταξύ των
Δ.Δ.. Το ποσό των 18.000 δρχ. θα καλύπτει όλα τα Δ.Δ..
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σιδηρόπουλος: Θα παρακαλούσα τον κ.Δήμαρχο, να μην θεωρεί θετική
παράμετρο στις επιλογές του, το να αποφεύγει κάποιες υποχρεωτικές διαδικασίες και
να μη θέτει το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, γιατί γνωρίζουμε το πώς
επετεύχθη αυτό.
Πιτούλιας: Σαν Πρόεδρος του Τ.Σ. Κάτω Βερμίου, νομίζω ότι επειδή έχουμε
πρόβλημα ύδρευσης, το πάγιο τέλος των 18.000 δρχ. θα χαροποιήσει τους κατοίκους
του Δ.Δ. και προσωπικά μένω ευχαριστημένος για το θέμα αυτό.
Κεσίδης: Ένας από τους λόγους, που έκανε τους κατοίκους των Δ.Δ. να
φοβούνται τη συνένωσή τους με το Δήμο, ήταν ότι μετά θα πλήρωναν αυξημένα
τέλη. Είμαι σύμφωνος για την ένταξή τους στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. γιατί τα συστήματα
ύδρευσης και αποχέτευσης στα Δ.Δ. είναι πεπαλαιωμένα, και η συντήρησή τους είναι
ασύμφορη. Οι 18.000 δρχ./χρόνο είναι πάγιο τέλος. Νομίζω ότι πρέπει με το ποσό
αυτό να καλύπτουμε 200μ3 νερό στα χωριά λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης
νερού. Πιστεύω να δεχθείτε αυτό που είπα.
Κουκουρδής: Αρμόδιο όργανο για την ένταξη ή μη των Δ.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.
είναι μόνο το Δ.Σ. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας των
Τ.Σ., αυτά εκφέρουν γνώμη για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα που αφορά τα Δ.Δ.. Οι
γενικές συνελεύσεις των κατοίκων δεν είναι αποφάσεις που δεσμεύουν τα Τ.Σ. και το
Δ.Σ.Βέροιας. Γνώμη μου είναι, εφόσον δεν επείγει το θέμα, να ρωτηθούν τα Τ.Σ. και
να γνωμοδοτήσουν μέσα σε 15 ημέρες. Πρέπει εμείς οι Πρόεδροι των Τ.Σ. να γίνουμε
κοινωνοί της υλοποίησης του Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Β., και εάν έχουμε τη
σύμφωνη γνώμη των Δ.Δ., να αποφασίσουμε ομόφωνα υπέρ της ένταξης στην
Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Να αναβληθεί η συζήτηση της απόφασης και να ερωτηθούν τα Δ.Δ. για
να γίνει ενημέρωση των κατοίκων τους.
Σκουμπόπουλος: Πώς, και με ποια δημοκρατική ευαισθησία, μας λέει ο
κ.Δήμαρχος ότι επειδή πήρε στα Δ.Δ. 56% στις προηγούμενες εκλογές, δεν πρέπει να
ζητάει τη γνώμη τους; Μήπως ζητάει τη γνώμη της Βέροιας, που του έδωσε 49%; Τι
δημοκρατικές αντιλήψεις και απόψεις είναι αυτές; Κατήργησε και τον «Νόμο
Καποδίστρια». Τα Δ.Δ. και τα Τ.Σ. αυτών, πρέπει να ερωτούνται για όλα τα θέματα,
όχι μόνο για τα σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε εμείς ως παράταξη, γιατί
εμείς θέλουμε τους πολίτες συμμέτοχους στις αποφάσεις.
Επί της ουσίας, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος η επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στα
Δ.Δ.. Ο Δήμος δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος σ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Ναι στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ. με τους εξής όρους.
Να ισχύει: 1) Διαφορετικό τιμολόγιο μεταξύ Βέροιας και χωριών. 2) Διαφορετικό
τιμολόγιο και μεταξύ χωριών με βάση τα έργα που θα εκτελεστούν(κόστος επένδυσης
δικτύων Υ.-Α. και κόστος λειτουργίας δικτύων Υ.-Α.). 3) Διαφορετικό τιμολόγιο και
μεταξύ των κατοίκων των χωριών και ανάλογα με την χρήση(διαφορετικές ποσότητες
νερού). 4) Το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. να ισχύσει μετά την έναρξη έργων για κάθε
χωριό και μέχρι τότε να ισχύει το τιμολόγιο του Δήμου.
Γεωργιάδης Χρ.: Ο Δήμαρχος δεν βλέπει τις αλλαγές που γίνονται σήμερα; Ο
θεός «έβαλε» τα δόντια πριν από τη γλώσσα, για να την δαγκώσουν όταν λέει κάτι
που δεν πρέπει.
Τσαμήτρου: Είναι απαραίτητη, εκ των πραγμάτων, η ένταξη των Δ.Δ. στην
Δ.Ε.Υ.Α.Β., διότι θα γίνουν σοβαρά έργα και ο Δήμος δεν μπορεί να σηκώσει το
βάρος. Θα πρέπει όμως με λαϊκές συνελεύσεις να ενημερωθούν τα Δ.Δ.. Οι
αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β. πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή, και να μην αδικηθεί

κανείς. Θα πρέπει να ελεγχθούν οι πηγές και οι γεωτρήσεις, ώστε να μην
καταλήξουμε στο φαινόμενο, να εντάξουμε τα Δ.Δ. στη Δ.Ε.Υ.Α.Β., οι κάτοικοι να
πληρώνουν, και να μην έχουμε νερό για να τους δώσουμε.
Αγαθαγγελίδης: Ο κ.Δήμαρχος χάνει την γοητεία του αγνώστου, αυτού που
μέσα από τα οράματα και τις φιλοδοξίες, προσπαθείς να προσεγγίσεις και να το
κάνεις βέβαιο. Προσπαθεί και παίρνει όλα τα πρακτικά μέτρα να εξασφαλίσει το
αποτέλεσμα προς το όφελός του. Δεν είναι έντιμος σε πολιτικό επίπεδο, διότι οι
δημότες της Βέροιας θα «πληρώσουν τη νύφη» τελικά, χαϊδεύοντας τους κατοίκους
των Δ.Δ.. Γιατί δεν λέτε ότι και οι Βεροιώτες θα πληρώσουν και περισσότερο
μάλιστα, το όλο έργο; Δεν είναι ένταξη των Δ.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. αλλά προσχώρηση
στο Πρόγραμμα αυτής, κάνοντας αποδεκτούς όρους, εικονικούς. Δημιουργηθεί
ανισονομία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει και άλλες υποχρεώσεις να ολοκληρώσει, όπως τις
επεκτάσεις των εσωτερικών δικτύων, τις οποίες θυμόσαστε μόνο προεκλογικά.
Έντιμη στάση και όχι με εκλογίστικα πειστήρια.
Ακριβόπουλος: Συμφωνώ στην αναγκαιότητα της επέκτασης, αλλά το ζήτημα
είναι ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται στο Δ.Σ. και αυτό το θέμα. Ο κ.Δήμαρχος ποτέ
δεν ανέλαβε και δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του στα έργα που έχουν κόστος
πολιτικό. Ζητώ να αναβληθεί το θέμα και να περάσει μέσα από τα Τ.Σ. και τις λαϊκές
συνελεύσεις των κατοίκων.
Ουρσουζίδης: Με τη δραστηριότητα που θα επιδείξει η Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ.,
αφενός μεν θα υπάρξει τουλάχιστον επάρκεια σε νερό, αφετέρου δε θα προστατευθεί
το περιβάλλον με την λειτουργία μικρών βιολογικών καθαρισμών. Υφίσταται η
αναγκαιότητα της ένταξης των Δ.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να
εξηγηθεί στους κατοίκους το κόστος που θα πληρώσουν, προκειμένου να
λειτουργήσουν οι μονάδες αυτές. Το μεγαλύτερο κόστος, θα το πληρώσουν οι
κάτοικοι του αστικού κέντρου. Δικαιολογείται όμως η ανισονομία αυτή, λόγω του ότι
οι Βεροιώτες απολάμβαναν το αγαθό αυτό(το νερό) και ότι όλοι οι βιολογικοί
καθαρισμοί βρίσκονται στις παρυφές του Βερμίου. Είναι δίκαιο και σωστό να
ψηφίσουμε την πρόταση όπως έρχεται.
Ποτουρίδης: 1) Έχουμε μία οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία δίνει λύσεις
στην παράμετρο της ίδιας συμμετοχής του Δήμου στο έργο, 2) Πολιτικά
αναγνωρίζεται ο ρόλος και η αναγκαιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που είναι το
σημαντικότερο όλων, με τις υπηρεσίες που παρέχει. Κάνουμε το λάθος να
διαχωρίζουμε τους κατοίκους του Ενιαίου Δήμου, σε κατοίκους των Δ.Δ. και σε
κατοίκους της πόλης. Πρέπει να εξαλείψουμε το διαχωρισμό αυτόν, ασχέτως του
κόστος που θα υπάρξει. Νομίζω ότι σαν Ενιαίος Δήμος πλέον, πρέπει να λαμβάνουμε
τις ίδιες υπηρεσίες και με το ίδιο κόστος. Το έτος 2001, χαρακτηρίζεται ως έτος
λειψυδρίας και δεν θα το αποφύγουμε αυτό ούτε εμείς. Το δίκτυο ύδρευσης που
υπάρχει είναι ανομοιότυπο, δεν έχει μελέτη, και οι όποιες επεκτάσεις του γίνονταν με
τα χρήματα που βρίσκαμε. Να αναθέσουμε στο ΙΓΜΕ μία μελέτη για να αποφανθεί
για τον υδροφόρο ορίζοντα του Αν.Βερμίου ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού
και στα Δ.Δ.. 3) Πρέπει να γίνει ορθολογική χρήση του υπάρχοντος νερού και να
πληρώνουμε ανάλογα με τις ποσότητες νερού που καταναλώνουμε. Πρέπει να
ψηφίσουμε ομόφωνα για την επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β., βοηθώντας την να ξεπεράσει
τις όποιες αντιδράσεις που θα προκύψουν.
Δελαβερίδης: Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν είναι «μπαμπούλας» όπως ειπώθηκε. Κάθε
οικογένεια πληρώνει ανά δίμηνο 2.000 δρχ. για την αποχέτευση και 1.000 δρχ. για
την ύδρευση. Έχει κατασκευάσει, στις παρυφές του Βερμίου 4 δεξαμενές, το
βιολογικό καθαρισμό στο Μακροχώρι κα άρα εκτελεί σημαντικό έργο. Θέλουμε σαν
Δ.Ε.Υ.Α.Β. την επέκτασή της στα Δ.Δ., για να έρθουν αυτά στο φυσικό τους Φορέα,

όπως προβλέπεται από τον Ν.1069 όπως αυτός τροποποιήθηκε. Έτσι θα προσφέρουμε
καλύτερες υπηρεσίες, γιατί έχουμε την τεχνογνωσία και ως σκοπό την αναβάθμιση
του περιβάλλοντος. Έχουμε ετοιμάσει μελέτες από το 1998, κάναμε την αίτηση στο
ΥΠ.ΕΘ.Ο., περιμένουμε την εγκύκλιο, σύντομα θα ξέρουμε τους όρους και θα
είμαστε σε θέση να ενταχθούμε και να χρηματοδοτηθούμε από το 2ο Ταμείο Συνοχής
ως Δ.Ε.Υ.Α.Β. κι όχι ως Δήμος. Άραγε γιατί να μην δεχθούν τα Δ.Δ., και γιατί να τα
ρωτήσουμε; Θα έρθει ο καθένας στο φυσικό του χώρο όσον αφορά την ύδρευση και
την αποχέτευση.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος: Δεν βλέπουμε ως «μπαμπούλα» τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., ούτε
«apriori» αναγνωρίζουμε το έργο της, - όχι ότι δεν πρόσφερε έργο, αλλά θα μπορούσε
να προσφέρει καλύτερο, με διαχείριση καλύτερη, ούτε λαϊκίζουμε και
συναγωνιζόμαστε για τις επόμενες εκλογές, αλλά έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και τις
καταθέτουμε. Είναι μονόδρομος η ένταξη των Δ.Δ. στη Δ.Ε.Υ.Α.Β., γιατί έτσι
προβλέπει ο Νόμος. Ο Νόμος 1069 δημιούργησε τις Δ.Ε.Υ.Α.. Λέμε «ναι» στην
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ. με τους όρους που ανέφερα
πριν.
Τσαμήτρου: Στα περισσότερα με κάλυψε ο κ.Σκουμπόπουλος. Δεν χωρίζουμε
τους κατοίκους σε δύο κατηγορίες, αλλά τα δίκτυα. Ο καθένας πρέπει να πληρώσει
ανάλογα με την κατανάλωση που κάνει.
Κουκουρδής: Είναι αναγκαία η επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ. θα
επιμείνω στην πρότασή μου, ότι θα πρέπει να γνωματεύσουν και τα Δ.Δ., διότι αυτό
θα διευκολύνει το Δήμο. Να γίνουν οι λαϊκές συνελεύσεις μέχρι τις 1/4 και στο
επόμενο Δ.Σ. να ψηφίσουμε την ένταξη των Δ.Δ. στη Δ.Ε.Υ.Α.Β..
Αγαθαγγελίδης: Η ένταξη των Δ.Δ. στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. επιβάλλεται με Νομό,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις. Σήμερα έρχεται το Δ.Σ., με τη
συζήτηση αυτού του θέματος, για να ενισχύσει την άποψη του Έλληνα ότι σωστά δεν
εμπιστεύεται το κράτος προ και μετά της επιβολής του «Νόμου Καποδίστρια». Το
αναγκαίο είναι να υπάρξει ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων και κάποτε θα γίνει
αυτή, αλλά βασιζόμενη σε ψεύτικα και απατηλά στοιχεία. Κανείς δεν μας είπε την
επιβάρυνση του κάθε Βεροιώτη. Πρέπει να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με τα μ3
που καταναλώνει, με το πάγιο ανά δίμηνο και με τα πρόστιμα που ισχύουν και που θα
ισχύσουν στο μέλλον.
Ποτουρίδης: Τα αντλιοστάσια που υπάρχουν σήμερα στα Δ.Δ. βρίσκονται σε
άθλια κατάσταση, και δεν παίρνουν επισκευές. Το κόστος κατασκευής νέων, είναι
τεράστιο. Σε πολλά Δ.Δ. δεν υπάρχει πλήρης ηλεκτρισμός και δεν μπορεί να γίνει η
χλωρίωση του νερού, που είναι το βασικότερο. Οι βόθροι των Δ.Δ. έχουν μολύνει τον
υδροφόρο ορίζοντα, και πρέπει να εκλείψουν. Είμαι πεπεισμένος ότι έρχεται
καλύτερη εποχή για τα Δ.Δ..
Ουρσουζίδης: Θα πρέπει να είναι δίκαιη η οικονομική επιβάρυνση των
κατοίκων. Είναι θλιβερό το γεγονός, ότι ένα τόσο καίριο ζήτημα, το προσεγγίζουμε
μόνο από την πολιτική του διάσταση.
Δελαβερίδης: Κε Αγαθαγγελίδη, το έργο είναι της τάξης των 7,4 δις δρχ., από
τα οποία, το 1,5 δις είναι για το σύστημα της Βέροιας, της επέκτασής του, και των
έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Για τα διαφορετικά τιμολόγια που είπε ο
κ.Σκουμπόπουλος, έχω να σας πω ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει δύο τιμολόγια, ένα για τους
μεγάλους καταναλωτές και ένα για τους μικρούς. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα έρθουν και στο Δ.Σ.Βέροιας ολοκληρωμένες, για έγκριση. Από τη
στιγμή που τα Δ.Δ. Άμμου, Αγ.Βαρβάρας και Ασωμάτων, φύγουν, τότε οι εισφορές

εξ οικοδομών που είναι 1,5 εκ. δρχ., θα έρθουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Τα έξοδα για την
αποπληρωμή των δανείων, για το εξωτερικό δίκτυο, θα το αναλάβει ο Σύνδεσμος.
Δήμαρχος: Δεν προσπαθούμε να εξαπατήσουμε και δεν κρυβόμαστε από
κανέναν κάτοικο της πόλης και των Δ.Δ., ούτε να ωραιοποιήσουμε τίποτα.
Ενημέρωσα το Σώμα, για να ξέρουμε όλοι που θα οδηγηθούν τα πράγματα. Πρέπει να
προχωρήσουμε στην ένταξη των Δ.Δ. στο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. γιατί: 1) Αλλιώς
δεν μπαίνουμε, 2) Μας πιέζει πλέον η διαδικασία ένταξης του έργου, επειδή
κατατίθεται η αίτηση στη διαχειριστική Αρχή. Θέλουμε να είμαστε από τις πρώτες
Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας που θα ενταχθούν στο 2ο Ταμείο Συνοχής και πρωτίστως θα μας
ζητήσουν το εάν είμαστε οι κύριοι του έργου. Αν δεν είμαστε, η αίτησή μας απορρίπτεται αμέσως.
Είναι προφανές ότι η ξεκάθαρη θέση της πλειοψηφίας του Δ.Σ., σε σχέση με τον τρόπο
αντιμετώπισης του τεράστιου ζητήματος του κόστους, προκάλεσε σύγχυση με πλείστες
όσες αντικρουόμενες τοποθετήσεις. Δεν λέμε ξεκάθαρα όλοι ότι:
1. Ναι στην επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ.;
2. Ναι στη μεταβίβαση των δικτύων;
Από κει και πέρα, κάθε παράταξη και Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να κάνει το
σενάριό του σε σχέση με τη χρέωση και την τιμολογιακή πολιτική. Αρμόδιο όργανο
για αυτό είναι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια ούτε με το
άγνωστο, ούτε με τη γλυκύτητα του απρόσμενου. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
πολιτικές θέσεις με συνέπεια και σεβασμό στο πολίτη. Μίλησαν κάποιοι για δήθεν
δημοκρατικότητα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Και εδώ υπήρχαν αντιφάσεις. Όταν η
Τ.Ε.Δ.Κ. χρειάστηκε να εξετάσει το θέμα της διαχειριστικής μελέτης των
απορριμμάτων, που θα είχε πολλαπλάσιο κόστος για κάθε οικογένεια, απαξίωσε να
ζητήσει τη γνώμη του Δ.Σ.. Ούτε καν ερώτημα δεν μας έκανε. Προειδοποιώ τον
κίνδυνο ‘όμως σ’ αυτούς που θα αποφασίσουν «ναι» στην πρόταση για ισόποση
κατανομή του κόστους από την έναρξη μέχρι την περάτωση των έργων σε κάθε Δ.Δ.,
γιατί θα δώσουν εξήγηση στους πολίτες. Αυτή είναι επικίνδυνη λογική, και
λανθασμένη. Μπορώ αν θέλετε να σας δώσω τον αναλυτικό πίνακα του κόστους
κατασκευής των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και δημιουργίας βιολογικών
μονάδων καθαρισμού. Όταν λέμε ότι ένα μεγάλο μέρος κατασκευής του έργου στις
πρώην κοινότητες θα καλυφθεί με τη μεταφορά κοινωνικού πλεονάσματος από το
κέντρο προς τη περιφέρεια, δεν απευθύνεται σ’ αυτούς που έχουν τη δυνατότητα
πληρωμής του κόστους κατασκευής. Αφορά κυρίως τους ντόπιους, και όχι τους
παραθεριστές, αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν έχει
το νόημα της φιλανθρωπίας. Εμείς είμαστε κατά αυτής της λογικής. Έχουμε
κοινωνική πολιτική, ευαισθησία και αντίληψη. Για μας η οροφή είναι 18.000 δρχ.,
ενιαία για όλα τα Δ.Δ., για να καλύπτει και το έργο της συντήρησης, της
αποκατάστασης των βλαβών, αλλά και να χρηματοδοτήσει την ίδια συμμετοχή κατά
ένα μικρό ποσοστό του έργου. Αυτά θα ισχύσουν από την χρονιά που θα αρχίσει η
κατασκευή του έργου.
Πρόεδρος: Αντικείμενο της σημερινής συζήτησης δεν είναι η συζήτηση των
όρων που αναπτύχθηκαν αλλά το ότι ψηφίζουμε ομόφωνα να προχωρήσουμε σ’ αυτή
τη διαδικασία επέκτασης.
Αγαθαγγελίδης: Η ενημέρωση όμως, κε Πρόεδρε, των πολιτών θα γίνει από
αυτά που ακούστηκαν εδώ. Ο κ.Δήμαρχος μας κάλεσε- και αυτό κάνει συνεχώς- για
ενημέρωση όπως θα γίνει μέσω του Τύπου στους πολίτες.
Σκουμπόπουλος: Καταθέσαμε στο Σώμα πλήρη και σαφή πρόταση. Αυτήν
ψηφίζουμε και τίποτα άλλο.
Πρόεδρος: Το Δ.Σ. αποφασίζει για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της
Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Έτσι έρχεται το θέμα. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής του θέματος;

Υπέρ ψήφισαν δύο (2) δημ.σύμβουλοι. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης για
συζήτηση και λήψη απόφασης;
Υπέρ ψήφισαν οι λοιποί δημ.σύμβουλοι.
Σκουμπόπουλος: Οφείλετε να θέσετε σε ψηφοφορία τις προτάσεις. Δεν
πρόκειται να παίζουμε με τον κόσμο.
Πρόεδρος: Ο Νόμος 1069 είναι ξεκάθαρος. Κατατέθηκε η μελέτη, ακούσαμε
τον κ.Τσιλογιάννη ως μελετητή, προκύψαν όλα αυτά τα στοιχεία και έγινε η όλη
συζήτηση. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα φέρει τις προτάσεις των νέων τιμολογίων για
έγκριση στο Δ.Σ..
Δήμαρχος: Όταν προτείνουμε την επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Β., πρέπει να
υποστηρίξουμε ότι αυτή καθιστά την επιχείρηση βιώσιμη. Η αναφορά μου για την
τιμολογιακή πολιτική βασίστηκε στα πλαίσια επιχειρηματολογίας της βιωσιμότητας
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Δεν βάζω θέμα να ψηφίσει το Δ.Σ., γιατί θα ήταν αδόκιμο, αφού δεν
υπάρχει η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Έδωσα στοιχεία για να διαπιστώσουν οι
κ.κ.συνάδελφοι, τη βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., πιστεύω ότι, όπως ήρθε το θέμα,
έτσι πρέπει να ψηφισθεί.
Ακριβόπουλος: Κε Πρόεδρε, δηλαδή η απόφαση θα γράφει αυτά που λέει ο
κ.Δήμαρχος;
Πρόεδρος: Η απόφαση θα λέει ότι το Δ.Σ. συμφωνεί στην επέκταση των
αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα Δ.Δ., και παραχωρεί τα δίκτυα στη Δ.Ε.Υ.Α.Β., με
τις τρεις προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν.
Σκουμπόπουλος: Οφείλετε να θέσετε σε ψηφοφορία τις όποιες προτάσεις.
Αλλιώς κάνετε παράβαση του Κανονισμού.
Πρόεδρος: Το θέμα είναι συγκεκριμένο. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα τα λάβει
όλα αυτά υπόψη του και θα μας φέρει τις ολοκληρωμένες προτάσεις του για έγκριση
ή μη. Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση, όπως αυτή κατατέθηκε;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ.
Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Σ.
Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι δεν συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής δεν ψήφισε κανείς σύμβουλος.
Πρόεδρος: Λευκά;
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Αποχή;
Δεν απείχε κανείς σύμβουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-11-00 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.-Την υπ’ αριθ.235/1983 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία
συστάθηκε, βάσει του Ν.1069/80, στο Δήμο Βέροιας Ν.Ημαθίας, ενιαία επιχείρηση
Ύδρευσης-Αποχέτευσης με το όνομα *Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Βέροιας(Δ.Ε.Υ.Α.Β.)(ΦΕΚ 48/18-4-84)
3.-Το Ν.2539/97 βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο διευρυμένος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα:
α) Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργιανών
β) Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανιάς
γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βερμίου
δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κουμαριάς
ε) Δημοτικό Διαμέρισμα Ράχης
στ) Δημοτικό Διαμέρισμα Τριποτάμου

ζ) Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
η) Δημοτικό Διαμέρισμα Άμμου
θ) Δημοτικό Διαμέρισμα Ασωμάτων
ι) Δημοτικό Διαμέρισμα Προφήτη Ηλία
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν.2839/2000 οι οποίες αντικαθιστούν τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.1069 και ορίζουν ότι η περιοχή αρμοδιότητας
συνιστώμενης επιχείρησεις του δήμου μπορεί να επεκτείνεται στις εδαφικές
περιφέρειες των κοινοτικών διαμερισμάτων του Ν.2539/1997 του ίδιου Δήμου μετά
από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού
Γραμματέα της περιφέρειας που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.-Ότι προκειμένου να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας για την
τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού της ενιαίας δημοτικής επιχείρησης
ύδρευσης αποχέτευσης Βέροιας ώστε να επεκταθούν οι αρμοδιότητές της και στα
δημοτικά διαμερίσματα του διευρυμένου ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, συντάχθηκε πλήρης
οικονομετεχνική μελέτη βάσει των διατάξεων του αρθ.277 παρ.3 του
Δ.Κ.Κ.(ΠΔ410/95)
6.-Ότι σύμφωνα με τις μελέτες ύδρευσης-αποχέτευσης που έχει συντάξει η
Δ.Ε.Υ.Α.Β. ο προϋπολογισμός των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης του διευρυμένου
δήμου Βέροιας ανέρχεται στο ποσό των 7.400.000.000 δρχ.
7.-Ότι, λόγω διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και ευελιξίας που παρέχεται με
το Ν.1069/80 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] στην Δ.Ε.Υ.Α.Β., με την επέκταση
της περιοχής αρμοδιότητάς της στα δημοτικά διαμερίσματα του διευρυμένου Δήμου
Βέροιας θα αντιμετωπιστεί μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το σύστημα ύδρευσης και
αποχέτευσης με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσηςαποχέτευσης.
8.-Ότι θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Γ΄ ΚΠΣ, από τα
προγράμματα ΠΕΠ, ΕΠΤΑ και από ίδιους πόρους.
9.-Ότι η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης θα ενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 και τους κανονισμούς της.
10.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
11.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης
Δημοτικής Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) και στα Δημοτικά
Διαμερίσματα του διευρυμένου Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 235/83 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί συστάσεως στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας Ενιαίας Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), ως εξής:
1) Συνιστάται στο Διευρυμένο Δήμο Βέροιας Νομού Ημαθίας ενιαία επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης με το όνομα Δημοτική Επιχείρηση ΥδρευσηςΑποχέτευσης Βέροιας (άρθρο 1 παρ.1 Ν.1069/80).
2) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση,
οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς
της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν.1069/80.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 και οι
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν.1069/80).
3) Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη Βέροια.
4) Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του
διευρυμένου Δήμου Βέροιας
α) Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργιανών
β) Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανιάς
γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βερμίου
δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κουμαριάς
ε) Δημοτικό Διαμέρισμα Ράχης
στ) Δημοτικό Διαμέρισμα Τριποτάμου
ζ) Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
η) Δημοτικό Διαμέρισμα Άμμου
θ) Δημοτικό Διαμέρισμα Ασωμάτων
ι) Δημοτικό Διαμέρισμα Προφήτη Ηλία,
(άρθρο 1 παρ. 3 και αρθ. 2 παρ. 2 του Ν.1069 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του αρθ. 8 παρ. 7 του Ν.2839/2000).
5) Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί:
α.Με τη σύσταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 που έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά
και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης Βέροιας και
των δημοτικών διαμερισμάτων
α) Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργιανών
β) Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανιάς
γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βερμίου
δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Κουμαριάς
ε) Δημοτικό Διαμέρισμα Ράχης
στ) Δημοτικό Διαμέρισμα Τριποτάμου
ζ) Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
η) Δημοτικό Διαμέρισμα Άμμου
θ) Δημοτικό Διαμέρισμα Ασωμάτων
ι) Δημοτικό Διαμέρισμα Προφήτη Ηλία, με την εκτέλεση και λειτουργία
των έργων:
α.1) Αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης
α.2) Αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και τυχόν
τοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από τα προγράμματα
ΕΠΤΑ, ΠΕΠ, από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και από ίδιους πόρους που προβλέπονται
υπέρ της επιχείρησης από τον Ν.1069/80.
6) Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 και τους κανονισμούς που θα
συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τούτου.
7) Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα
οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή
θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων όλοι οι
υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο
καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών

αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το διευρυμένο
Δήμο Βέροιας(άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.1069/80)
8) Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπίζονται από τις διατάξεις του
Ν.1069/80, άρθρο 10 έως και 16 και 27 και 28, δηλαδή:
α)Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του
επομένου έτους από την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της
επιχείρησης, που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που
καταναλίσκει (άρθρο 11 Ν.1069/80)
β.α) Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθόριστου εισοδήματος από οικοδομές
που βρίσκονται στην περιφέρεια του διευρυμένου δήμου της επιχείρησης.
β)Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε
ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε
φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της
επιχείρησης(άρθρο 13 Ν.1069/80)
γ)Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1
εδαφ. γ΄ Ν.1069/80)
δ)Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό της ύδρευσης και
της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1εδαφ. δ’ και άρθρο 15 του Ν.1069/80)
ε)Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1
εδαφ. δ΄ και άρθρο ε΄ Ν.1069/80)
στ)Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. στ΄ Ν.1069/80)
ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ζ΄
Ν.1069/80)
η)Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. η΄ Ν.
1069/80)
θ)Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων
ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών(άρθρο
10 παρ. 1 εδαφ. θ΄ Ν.1069/80)
ι)Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων
(άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. Ι Ν.1069/80)
ια)Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής
(άρθρο 10 παρ. 1εδαφ. ιβ΄ Ν.1069/80)
ιβ)Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ.
1 εδαφ. ιγ΄ και άρθρο 14 Ν.1069/80)
ιγ)Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 27 και 28 Ν.1069/80 καθώς και άλλη νόμιμη πρόσοδος.
9. Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από
εννέα(9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το
δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:
A. Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το
ένα προέρχεται από τη μειοψηφία.
B. Ένα(1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Γ. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζόμενων της επιχείρησης όταν η
επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους, στο
διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ένας εκπρόσωπός τους.
Δ.Τρία (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου Βέροιας, που έχουν πείρα
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα και των εργαζομένων ορίζονται από τους
οικείους φορείς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.1069/80 και 278 Π.Δ.
410/95)
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού
συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις τις δικαστικές
ή εξώδικες(άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1069/80).
Ακροτελεύτια διάταξη
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας
(ΔΕΥΑΒ) το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 141/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
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Α.
Δ.
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Γ.
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Α.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
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