ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 706/2001
Περίληψη
«Έγκριση της αρ. 328/2001 απόφασης Δ.Σ. της
Δ.E.Y.A.B. για «Έγκριση αύξησης τελών
Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ».
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-12-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
706/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Ουρσουζίδης, Σ. Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Ε.
Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑ Βέροιας με την αριθ. 328/2001
απόφασή του ενέκρινε την αύξηση τελών ύδρευσης-αποχέτευσης κατά 3% για την
κάλυψη των δαπανών του τεχνικού προγράμματος έτους 2002 και τις λειτουργικές
ανάγκες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν.1069/80 όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του
Ν.2307/95 και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 εδαφ. και του Ν.2307/95.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
την αριθ. 328/2001 απόφ. του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Είναι 2 οι αποφάσεις της ΔΕΥΑΒ. Για το Δήμο Βέροιας και για τα
Δ.Δ.
Δελαβερίδης :Με τις αποφάσεις 327 και 328/01 το διοικητικό συμβούλιο της
ΔΕΥΑΒ ενέκρινε την αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης, τόσο των
Δ.Δ, όσο και του πρώην Δήμου κατά 3%. Τα τιμολόγια των Δ.Δ ήταν 10
χιλ./υδρόμετρο και γίνονται 11.124 δρχ./υδρόμετρο. Στον πρώην Δήμο έχουμε 2
τιμολόγια. Το ένα από 6.200 δρχ. πηγαίνει στις 6.407 χιλ. και το άλλο από 8.000 δρχ.
σε 8.254 χιλ. Η αύξηση ήταν επιβεβλημένη για να μπορέσει η ΔΕΥΑΒ να εκτελέσει
με ιδίους πόρους έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Σκουμπόπουλος :Στην ημερήσια διάταξη αναφέρεται μόνο για μία απόφαση.
Πρόεδρος :Δικό μου λάθος. Είχα την εντύπωση πως ήταν ενιαίες οι αποφάσεις
σ΄ότι αφορά το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΒ.
Ορίστε ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Στις 23-11-01 είχε παρθεί άλλη μία απόφαση για
αναπροσαρμογή των τελών. Γιατί δεν ήρθε στο ΔΣ εκείνη η απόφαση;
Ακριβόπουλος :Το καλοκαίρι όταν αποφασιστεί η επέκταση της ΔΕΥΑΒ στα
ΔΔ, είχαμε πάρει απόφαση ότι θα ανέβει το πάγιο από 10 χιλ. στις 18 χιλ. Είχατε
κρίνει ότι με αυτό το ποσό θα μπορέσουν να γίνουν τα έργα τα οποία είχατε
προγραμματίσει. Σήμερα λέτε στο 3%.Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και έχουμε
αυτήν την μικρότερη αναπροσαρμογή;
Κουκουρδής :Γνωρίζετε, κ. Δελαβερίδη, από 1-7-01 που ανέλαβε τα Δ.Δ η
ΔΕΥΑΒ με τι ποσό την επιβάρυναν; Ανακαλέσατε την απόφασή σας για τις 18 χιλ.
πάγιο; Ανακαλέσατε την απόφασή σας για τοποθέτηση ωρολογιών στα Δ.Δ; Το
ενιαίο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου θα κατασκευασθεί; Η παροχή
ύδρευσης στα Δ.Δ, είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΒ.Το παράβολο που πρέπει να
πληρώσει ο ιδιώτης, δεν έχει καθορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο της
ΔΕΥΑΒ.Τα έξοδα της σύνδεσης για τα Δ.Δ, πόσο θα επιβαρύνουν τους συμπολίτες
μας;
Δήμαρχος :Η ΔΕΥΑΒ εισηγείται 3% αύξηση, που καλύπτει τον πληθωρισμό
και την αναμενόμενη αύξηση των ανελαστικών δαπανών προσωπικού και υλικών.
Το 18χίλιαρο, ισχύει από τη στιγμή που θα ενταχθεί η ΔΕΥΑΒ στο Β΄ Ταμείο
Συνοχής και θα αρχίσει το έργο.
Δελαβερίδης :Σ΄ότι αφορά την απόφαση που πήραμε για την αναπροσαρμογή
των τελών στα Δ.Δ., έχει ανακληθεί. Θα έρθει μόλις συνταχθούν τα έργα στο Β΄
Ταμείο Συνοχής. Δεν θα αλλάξει η απόφασή μας, απλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει.
Αρα θα είναι στις 18 χιλ. και αυτό θα συζητηθεί στο Δ.Σ.

Η ΔΕΥΑΒ μέχρι τώρα ξόδεψε 50 εκ. για τα Δ.Δ., και για το Δ.Δ. Ασωμάτων
ξόδεψε 1,5 εκ. Από τη στιγμή που ανέλαβε η ΔΕΥΑΒ τα Δ.Δ, έδωσε κάποιες
προτεραιότητες και βέβαια χρειαζόταν χρήματα. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε το
Ταμείο Συνοχής για αντλίες, δεξαμενές κλπ. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τον
καθορισμό των δεξαμενών, των δικτύων και πηγών και έτσι σε κάθε Δ.Δ, όπου η
υπηρεσία έκρινε ότι πρέπει να διαθέσει, ήμασταν υποχρεωμένοι να φροντίσουμε έτσι
ώστε και ποιότητα νερού και ποσότητα να παρέχουμε στους δημότες.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Ασυνέπεια λόγων και έργων και Δημάρχου και του
προέδρου της ΔΕΥΑΒ .Στις 23/11 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ
και πήρε απόφαση για αύξηση των τελών στα Δ.Δ. και καθόρισε τα τιμολόγια
σύνδεσης με τα δημοτικά δίκτυα. Δεν ανακλήθηκε η απόφαση αυτή. Βιάστηκε ο
Δήμαρχος να πάρει αυτήν την απόφαση γιατί ήθελε να αυξήσει τα τέλη ύδρευσης.
Τον Μάρτιο, όταν αποφασίσαμε την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΒ και
στα Δ.Δ., στην εισαγωγή της ομιλίας του ο Δήμαρχος είπε καμία αύξηση στα τέλη
ύδρευσης από εδώ και πέρα, παρά μόνο οι 10χιλ. θα γίνουν 18 χιλ., προκειμένου να
εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα για να κάνουμε τα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης. Τότε εμείς είχαμε πει ότι συμφωνούμε να γίνει η επέκταση των
δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΒ στα Δ.Δ και να μη γίνει καμία αύξηση των τελών
ύδρευσης έως ότου ξεκινήσουν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στα Δ.Δ και
άλλες θέσεις που είχαμε πει τότε. Τις ίδιες θέσεις κατέθεσε και ο κ. Χρ.Γεωργιάδης
που μας εκπροσωπεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ. Ετσι λοιπόν, μετά από
αυτήν την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ,
εισάγουν
εκτάκτως θέμα στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς εισηγήσεις και
εισηγούνται αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 3%.
Το τέλος ύδρευσης έχει φτάσει σε υψηλότατα επίπεδα και δεν μας επιτρέπει
να κάνουμε καμία αύξηση περαιτέρω. Έχουμε το ακριβότερο νερό από πολλές
πόλεις της Μακεδονίας. Εισηγείστε την αναπροσαρμογή του τέλους 3% για να
εξοικονομήσει η ΔΕΥΑΒ 24 εκ. για να γίνουν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Δεν συμφωνούμε σε καμία αναπροσαρμογή. Για άλλη μία φορά είμαι
υποχρεωμένος να επισημάνω την μεγάλη προχειρότητα με την οποία συζητιούνται
θέματα πολύ σοβαρά, όχι μόνο στο ΔΣ, αλλά και στη ΔΕ και στο διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΑΥΒ. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις.
Γεωργιάδης Χρ.:Σήμερα συζητάμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όμως δεν
το αντιμετωπίσαμε με τη δέουσα προσοχή. Τα πήρατε όλα στην αρχή της 4ετίας.
Πέρασαν οι εποχές του 70 και 80 που σήκωνε να κάνουμε αυξήσεις. Δεν αντέχουν οι
δημότες καμία αύξηση στα τέλη ύδρευσης.
Υπάρχουν λύσεις. Κοιτάξτε δίπλα σας. Θα σας το πει ο Βεροιώτης τι
χρειάζεται η ΔΕΥΑΒ. Γνωρίζετε τη σχέση εμπιστοσύνης που επικαλείται η
Κυβέρνηση μεταξύ κράτους και λαού; Τι εμπιστοσύνη να έχει ο Βεροιώτης όταν
σήμερα λέμε άλλα κι αύριο άλλα; Δεν με πείσατε κε Δήμαρχε ότι νοιάζεστε για την
πόλη μας. Σήμερα όμως σας δίνεται η ευκαιρία να αποδείξετε το αντίθετο και να με
διαψεύσετε , αλλιώς θα με θυμίσετε 2 Βεροιώτες, εμένα και εσάς, που βλέπουν από
το παράθυρο αλλά ο ένας βλέπει λάσπη και ο άλλος τα άστρα.
Κουκουρδής :Είμαι δικαιωμένος διότι ανακλήθηκαν οι αποφάσεις : α)Για το
πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης στις 18 χιλ. και β)για την τοποθέτηση υδρομέτρων.
Θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση σε αυτά που απάντησε ο κ. Δελαβερίδης.
Γνωρίζετε κ. Δελαβερίδη ότι ο Δήμος πλήρωσε για το Δ.Δ. Αγ.Βαρβάρας 700 χιλ.,
για το Δ.Δ. Ασωμάτων 700 χιλ. και για το Δ.Δ. Άμμου 300 χιλ.; Σήμερα μας λέτε ότι
μόνο σε 1 6μηνο ξοδέψατε 1,5 εκ.;

Ακριβόπουλος :Παραιτούμαι.
Χαμαλής :Δεν θα πάρουν αυξήσεις οι υπάλληλοι; Πάρθηκε απόφαση ότι θα
γίνουν αυξήσεις, όταν μπούμε στο ταμείο συνοχής και αρχίσουν να γίνονται τα έργα
στα Δ.Δ.
Πρόεδρος :Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος :Την Τετάρτη συζητείται στο διοικητικό συμβούλιο της
ΔΕΥΑΒ ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα. Να μας πείσει το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ, ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι πραγματικός. Πως θα
είναι πραγματικός αφού δεν έχουν καθοριστεί τα τιμολόγια; Τι εισπράττει σήμερα η
ΔΕΥΑΒ από τους συμπολίτες μας για τα Δ.Δ.; Την 255/01 απόφαση της ΔΕΥΑΒ
γιατί δεν την φέρατε σήμερα εδώ; Θα έλεγαν ότι είστε φορομπήχτες. Και είστε. Εμείς
όμως δεν θα σας ακολουθήσουμε.
Δελαβερίδης :Ο κ. Σκουμπόπουλος στην πρωτομιλία του επικαλέσθηκε ότι η
απόφαση δεν ανακλήθηκε. Όπως ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη να πάρει όλες τις
αποφάσεις από την ΔΕΥΑΒ, θα μπορούσε να ζητήσει και την απόφαση αυτή. Με τη
σύνταξη του προϋπολογισμού διαπίστωσε ότι αν έβγαζε τις ανελαστικές δαπάνες και
τα χρήματα για το δάνειο στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και τις
λειτουργικές δαπάνες, δεν θα έμενε υπόλοιπο για να εκτελέσουμε έργο ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Εμείς ποτέ δεν είπαμε πάγιο 18 χιλ. Ανακαλέσαμε την απόφαση, αλλά θα την
επαναφέρουμε μόλις ενταχθούμε στο Ταμείο Συνοχής, για να εξασφαλίσουμε την ίδια
συμμετοχή.
Κε Σκουμπόπουλε, έχουμε το φθηνότερο νερό και αυτό φαίνεται από τις
κατασκευές της ΔΕΥΑΒ, όπου μας κατατάσσουν στην πιο φθηνή ΔΕΥΑΒ. Κάνετε
σύγκριση με Θεσ/νίκη, όπου όλα της τα έργα έργα γίνονται από τον κρατικό
κορμπανά, ενώ εμείς έχουμε ίδια συμμετοχή.
Σ΄ότι αφορά τις συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης στα Δ.Δ., τα εισπράττει ο
Δήμος και τέλη του έτους θα αποδώσει μαζί με τα βεβαιωθέντα του καταβρισκόμενου
νερού.
Κε Κουκουρδή, αν αμφιβάλλετε για τα έξοδα που έχουν γίνει στα Δ.Δ,
μπορείτε να τα πάρετε από την επιχείρηση.
Ο κ.Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά δεν ανέφερε κανέναν
από αυτούς.
Δήμαρχος :Πρώτη φορά είδα τόση σύγχυση στην αντιπολίτευση γιατί
εισηγήθηκε το Δ.Σ. της επιχ/σης 3% αύξηση και δεν εισηγήθηκε από 10 χιλ. σε 18
χιλ.
Κουκουρδής :Ζητώ να τριτομιλήσω.
Πρόεδρος :Δεν δικαιούστε αφού δεν δευτερολογήσατε.
Πρόεδρος: Ποιοι συνάδελφοι εγκρίνουν την υπ’ αρίθ. 328/2001 απόφαση της
δημοτικής επιχείρησης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συνάδελφοι δεν εγκρίνουν την απόφαση:
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 7-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αρίθ. 328/2001 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας με την οποία ενέκρινε την αύξηση των
τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της επιχ/σης.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 3) και 25 του Ν. 1069/80 όπως αυτές
τροπ/θηκαν με τις παρ. 10 και 11 (εδ. 1&3) του Ν.2307/95 αντίστοιχα.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αρ. 328/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας για «Έγκριση αύξησης
τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 706/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 7-1-2002
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

