ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 284/2001
Περίληψη
Έκφραση απόψεων και προτάσεων του Δ.Σ. επί
των προβλέψεων του «Σχεδίου Διαχείρισης
Υγρών Αποβλήτων Ν. Ημαθίας» σχετικά με το
Δήμο Βέροιας.
Σήμερα 21 Μαϊου 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 16-5-2001
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
287/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 289/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Mε το υπ’ αριθ. 276/9-4-2001 έγγραφό της, η Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων του Νομού Ημαθίας, ζητά τις απόψεις και προτάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, επί των προβλέψεων για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του
Δήμου Βέροιας, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος με την Περίληψη
του «Σχεδίου Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Νομού Ημαθίας», προκειμένου το Δ.Σ
της ΤΕΔΚ, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις και προτάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, να εκφράσει τη Γνώμη του επί του Σχεδίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει
τις απόψεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Έχετε δει όλοι, την πρόταση την οποία έκανε το μελετητικό
γραφείο του κ. Φραντζή. Του έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια σ΄ότι αφορά τη
διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Τόσο ο Δήμος όσο και η ΔΕΥΑΒ, είχαν κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης αυτής της μελέτης, συνεχή επικοινωνία με το γραφείο του
κ. Φραντζή . Σ΄ότι αφορά τη μελέτη αλλά και η τελική πρόταση η οποία υπεβλήθη
από τη ΔΕΥΑΒ προς τη διαχειριστική αρχή, ακολουθεί απόλυτα τη διαχειριστική
μελέτη του μελετητικού γραφείου του κ. Φραντζή. Με αυτήν τη μελέτη συμφωνεί
απόλυτα και η επιτροπή ποιότητας ζωής και κοινωνικών προβλημάτων.
Σ΄ότι αφορά ένα προβληματισμό που έβαλε η επιτροπή σε σχέση με το
κόστος, αν μπορούν κάποιοι οικισμοί να έχουν μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς
αντί να υπάρξει η σύνδεσή τους με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου
Βέροιας, η απάντηση είναι ότι αυτό είχε διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ και στις επαφές
που είχαμε με το ΥΠΕΧΩΔΕ, επιλέγουν καλύτερα διότι γίνεται πολύ καλύτερα η
επεξεργασία των λυμάτων, όπου είναι τεχνικά εφικτό να οδηγούνται τα λύματα εκεί.
Έχουμε εξαιρέσει τους οικισμούς εκείνους που το κόστος κατασκευής τους είναι
μεγάλο (Λευκόπετρα, Μ.Σάντα, Καστανιά-Π.Σουμελά, Ξηρολίβαδο-Κουμαριά, ΣέλιΧιονοδορμικό Κέντρο).
Ομόφωνα το Δ.Σ να εγκρίνει αυτή τη διαχειριστική μελέτη.
Ουρσουζίδης :Δεν έχουμε αντίρρηση αν προτείνεται έτσι.
Χαμαλής :Η ΔΕΥΑ Βέροιας έχει κάποια εμπειρία. Οι άλλες ΔΕΥΑ των
ομόρων Δήμων που θα δημιουργηθούν στη συνέχεια, θα μπορούν να ανταποκριθούν
με την ίδια συχνότητα στις δυσκολίες που θα υπάρξουν κατά τη δημιουργία αυτού
του έργου;
Πως θα γίνει η κοστολόγηση των λυμάτων; Ανά οικία; Ανά δημότη;
Δήμαρχος :Εμείς εγκρίνουμε τη διαχειριστική μελέτη σ΄ότι αφορά το κομμάτι
του Δήμου Βέροιας.
Στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Βέροιας, προβλέπεται να
οδηγηθούν με βάση τη διαχειριστική μελέτη, και τα λύματα του Δήμου Απ. Παύλου.
Το ζήτημα της κοστολόγησης είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και
πολύ καιρό συνεργασία του υποφαινόμενου με τον Δήμαρχο Απ. Παύλου και
μάλιστα η αρχική πρότασή μου ήταν να ενταχθούν και αυτοί στην ΔΕΥΑ Βέροιας.
Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή. Θα είναι αντικείμενο μίας οικονομοτεχνικής
μελέτης με βάση την ποσότητα των λυμάτων κλπ..
Σκουμπόπουλος : Ο Δήμος καθυστέρησε να απαντήσει στην ΤΕΔΚ.Από τις
19-4 έστειλε γνωμοδότηση η ΤΕΔΚ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την
έγκριση.

Δήμαρχος :Όταν ήρθε το έγγραφο της ΤΕΔΚ, είχα πει στον κ. Δελαβερίδη, να
παραστεί εκπροσωπώντας το Δήμο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Το με αριθ. 276/9-4-2001 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας.
3.- Το συνημμένο Τεύχος με την Περίληψη του «Σχεδίου Διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων Ν. Ημαθίας» των Ι. Φραντζή & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τις απόψεις του και τις προτάσεις του για τη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων σε ότι αφορά το Δήμο Βέροιας ως ακολούθως:
Α) Αποδέχεται το Τεύχος με την Περίληψη του «Σχεδίου Διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων Νομού Ημαθίας» των Ι. Φραντζή και συνεργατών Ε.Π.Ε.
Β) Διαφωνεί με τη σύνδεση Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου με τη Μονάδα
Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) Βέροιας, με το σκεπτικό της ενδεχόμενης
εγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων στις περιοχές Ράχη, Γεωργιανοί, Τριπόταμος,
Κομνήνιο διότι από τα στοιχεία της περίληψης του Σχεδίου μελέτης προκύπτει
δυσανάλογα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση εφόσον οι παραπάνω περιοχές
συνδεθούν με την Μ.Ε.Λ. Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 284/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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