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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της Επαναληπτικής  Συνεδρίασης αριθμ. 05/2016 της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθμ. Απόφ : 06/2016 Θέμα: Γνωμοδότηση για θέματα της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας από την 
ίδρυση της μέχρι και σήμερα. 

 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Οκτωβρίου   2016, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.) συνήλθε σε τακτική επαναληπτική  συνεδρίαση η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης, του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με 
αριθμό 25.961/03-10-2016, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 76 παρ.3  του Ν.3852/2010 .  
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, η προγραμματισμένη 
συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης  για το ίδιο θέμα, (13-10-2016), δεν έγινε λόγο μη 
απαρτίας και γίνετε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
«Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι  υφίσταται απαρτία»,  επί συνόλου τριάντα επτά 
(37) μελών  ήταν παρόντα δεκατρία  (16): 
 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟY (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
 1 ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

2 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ    2 ΛΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
3 ΔΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  3 ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
4 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  4 ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ  

 
 

5 ΤΖΗΝΤΖΙΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
7 ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΑ  7 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  8 ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  9 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  10 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
11 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  11 ΦΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
12 ΔΕΜΕΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  12 ΤΣΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
13 ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   13 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

14 ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 14 ΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

15 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  15 ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
16 ΤΖΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  16 ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

   17 ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
   18 ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   19 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   20 ΤΖΗΝΤΖΙΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   21  
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   22  

   23  

       
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Παρούτογλου  Νικόλαος  Ιωάννης,  για 
την τήρηση των Πρακτικών,  καθώς επίσης οι  κ.κ. Αντιδήμαρχοι του Δήμου:  Μπάτσης  Χρήστος, 
Τσιμτσιρίδης  Γεώργιος Κετικίδης Ιωάννης, Κόγιος Ανδρέας, Ασβεστόπουλος Δημήτριος, και ο 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σωτηριάδης Συμεών, χωρίς δικαίωμα  ψήφου στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης.   

 
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης,ο Δήμαρχος και προεδρεύον της Επιτροπής 
Διαβούλευσης κ. Μπίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης, μετά την 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της 13-10-2016, η οποία δεν έγινε λόγω μη απαρτίας και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       «Επαναλαμβάνουμε την αναβληθήσα συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης την χθεσινή 
λόγω έλλειψης απαρτίας που σήμερα σύμφωνα με τον κανονισμό θεωρείται απαρτία, με όσα από 
τα μέλη είναι παρόντα στην συνεδρίαση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία έχετε και 
βλέπετε και διαβάσατε αναφέρονται στα πεπραγμένα της  Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ από την ίδρυσή 
της μέχρι και σήμερα».  
Η σημερινή συζήτηση είναι σε συνέχιση διεργασιών και συζήτηση μέσα σε θεσμικά όργανα τα 
οποία προσκάλεσε η Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Αλμωπίας, για να συζητηθεί η πορεία της, τα ζητήματά της, 
από την αρχή μέχρι σήμερα και για την σημερινή της κατάσταση καθώς και  τον τρόπο λειτουργίας 
της  την τιμολογιακή της πολιτική καταθέτοντας τις δικιές της προτάσεις για αλλαγή κανονισμού 
του δικτύου ύδρευσης. Χρειάζεται να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση για να μπορέσουμε πραγματικά 
αυτή τη Δημοτική Επιχείρηση που έπρεπε  σήμερα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση  όμως δεν 
είναι, αυτή τη τραγική κατάσταση ποτέ κανείς δεν επιχείρησε στην ιστορία της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας 
να την συζητήσει στα πλαίσια μια δημόσιας διαβούλευσης ώστε να ακουστούν τα προβλήματα της, 
αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Όπως γνωρίζεται οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι θετικές δεν 
μπορεί να είναι ζημιογόνες, πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει ότι η επιχείρηση δεν 
πάει καλά και να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που αναλογούν  στον καθένα διαχρονικά και να 
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε η να καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα ή θα 
αναγκαστούμε να κλείσουμε την επιχείρηση με αποτέλεσμα ο Δήμος να αναλάβει την διαχείριση 
όπως έχει την καθαριότητα κ.λ.π.  Η επιχείρηση αυτή είναι υπό δικαστική διερεύνηση, το 2008 
έγινε  έργο για την ύδρευση με ποσό επιχορήγησης 1.500.000 € μέσω ΕΣΠΑ  και μέχρι σήμερα το 
2016 το έργο αυτό δεν λειτουργεί και για αυτό υπάρχουν ευθύνες, το έργο αφορούσε την μεταφορά 
νερού από την Τ.Κ Σωσάνδρας και Τ.Κ Λυκοστόμου  μέχρι την Δ.Ε Αριδαίας το νερό όμως είχε 
αρσενικό, έπειτα προσπάθησαν με νέα γεώτρηση να λειτουργήσει το έργο αλλά και πάλι το νερό 
ήταν ακατάλληλο γιατί ήταν ζεστό αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια έπειτα από καταγγελίες 
να οδηγεί την υπόθεση στα δικαστήρια και να ζητά να επιστρέψουμε το ποσό των 1.500.000 € διότι 
δεν λειτουργεί το έργο. 
 
Ερώτηση του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ 
Έχουμε απάντηση για το θέμα αυτό των 1.500.000€                        
 
Απάντηση Δημάρχου 
Με τον κύριο Κετικίδη απευθυνθήκαμε σε Νομικό Σύμβουλο και ζητήσαμε  να γίνει αίτηση  
ανακοπής για την επιστροφή των χρημάτων και τώρα το θέμα θα δικαστεί στα διοικητικά 
δικαστήρια. Πρόσφατα που ήμουν στην Αθήνα ζήτησα την επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α με το ποσό 
των 60.000,€ ή 70.000,00€ και  να κάνουμε  τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει το 
έργο μέχρι να γίνει η εκδίκαση για να σταματήσουν να μας ζητούν τα χρήματα πίσω, από το 
υπουργείο με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα λειψυδριών και μας ζήτησαν να 
αποστείλουμε κάποια έγγραφα τα οποία και στείλαμε.  
 
Ερώτηση του κ. Μιχαηλίδη Ευστάθιο 
Έχει πραγματοποιηθεί το έργο        
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Απάντηση Δημάρχου 
Ναι έχει πραγματοποιηθεί απλά δεν λειτουργεί λόγο προβλήματος του νερού  
 

Εισήγηση Προέδρου ΔΕΥΑ 

Η αξία του νερού 

Όπως όλοι γνωρίζουμε το νερό είναι πηγή ζωής, το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτει ο πλανήτης 

μας. Χωρίς το νερό δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Άλλωστε το 60%-70% του σώματός μας 

αποτελείται από νερό όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος επιφάνειας του πλανήτη μας . 

Δυστυχώς, ο άνθρωπος δεν έχει εκτιμήσει ακόμα, την αξία του νερού και συνεχίζει να μολύνει τα 

ποτάμια, τις ακτές και το περιβάλλον, γενικά σε όσες επιφάνειες δραστηριοποιείται δημιουργώντας 

διαταραχή στον κύκλο και την τροφική αλυσίδα της ζωής, χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτή η 

διαταραχή θα ζημιώσει και τον ίδιο σε ανυπολόγιστα μεγάλο βαθμό. 

Το πρόβλημα του νερού είναι οξυμμένο κυρίως εξαιτίας της κακοδιαχείρισής του από τον άνθρωπο 

αλλά και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Είναι γνωστό ότι η αλόγιστη χρήση και η μεγαλύτερη 

σπατάλη εντοπίζεται κυρίως στις καθημερινές μας συνήθειες αλλά δυστυχώς και για άλλες χρήσεις. 

Αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα του καθαρού 

νερού προσπαθούμε να παρέχουμε στους δημότες και στους επισκέπτες του Δήμου μας, νερό σε 

επαρκή ποσότητα και σε άριστη ποιότητα. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται διαρκή εγρήγορση, υπευθυνότητα και κόστος. Απαιτούνται δράσεις, 

εργασίες και έργα. Συνεχής παρακολούθηση και ποιοτικός έλεγχος του νερού των πηγών, των 

γεωτρήσεων, των δεξαμενών και συνολικά του δικτύου ύδρευσης  σε έναν  Καλλικρατικό Δήμο ο 

οποίος μάλιστα είναι ο 3ος μεγαλύτερος σε έκταση στην χώρα . 

 Σκοπός της ΔΕΥΑ 

Να αναφέρουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α είναι μια επιχείρηση ειδικού Σκοπού  Κοινωφελούς 

χαρακτήρα  είναι  Ν.Π.ΙΔ.  και σχετίζεται με την ενασχόληση πάσης φύσεως 

δραστηριοτήτων στον τομέα ύδρευσης πόσιμου νερού καθώς και αποχέτευσης, σκοπός μας 

είναι η κάλυψη ύδρευσης πόσιμου νερού για όλους τους πολίτες και επισκέπτες του δήμου 

μας, εξίσου σημαντικός είναι  ο έλεγχος για την ποιότητα του  πόσιμου νερού ώστε να 

μπορεί να διασφαλιστεί η υγεία  των πολιτών, από την πλευρά μας πραγματοποιούμε  όλες 

εκείνες τις ενέργειες, ώστε να  υπάρχει ορθολογική διαχείριση,  για την επάρκεια του σε 

συνάρτηση με την ποιότητα του πόσιμου νερού 

 

 Περιγραφή των υδάτινων  πόρων στην Αλμωπία 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του δήμου μας και η ιδιομορφία των χωριών &  οικισμών αλλά 

και η πόλη της Αριδαίας   σε συνάρτηση με το σύνολο της εδαφολογικής διαμόρφωσης 

δημιουργεί  κατάλληλες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μεγάλων  υπογείων  δεξαμενών – 

δωμάτων από υδάτινους  ορίζοντες  οι όποιοι καλύπτουν την υδροδότηση  της περιοχές μας 

κυρίως με την ύπαρξη πηγών, καθώς και την ύπαρξη γεωτρήσεων ύδρευσης μετά από 
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μελέτες, αυτό πρακτικά σημαίνει πως με την ορθολογική χρήση του νερού μπορεί ο τόπος 

που ζούμε να καλύψει τις ανάγκες ποσίμου ποιοτικού νερού. 

 

Επάρκεια πόσιμου νερού Έχουμε την τύχη στον Δήμο μας  να μην αντιμετωπίζουμε  

προβλήματα που είναι διαχειρίσιμα τα οποία αφορούν τις ανάγκες κάλυψης υδροδότησης, 

έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια περιοχή με αρκετούς υδάτινους ορίζοντες  οι οποίοι 

πιθανόν να καλύπτουν και το 100 %  των  αναγκών  πόσιμου νερού για τους πολίτες,  σε 

αντίθεση με  άλλες περιοχές της χώρας που εκεί αντιμετωπίζουν ζητήματα επάρκειας 

πόσιμου νερού. 

Αλόγιστη χρήση νερού Παρ’ όλα  τα θετικά στοιχεία που έχει η περιοχή μας  δυστυχώς 

παρατηρούμε συχνά να πραγματοποιείται αλόγιστη χρήση πόσιμου νερού  με αποτέλεσμα 

να δημιουργεί προβλήματα υδροδότησης σε συμπολίτες μας. 

Αυτό παρατηρείτε μάλιστα σε χωριά  που δεν  υπάρχουν υδρόμετρα, ζωντανά 

παραδείγματα  όπως το Γαρέφι ,το Μοναστηράκι , η Νότια  είναι χωριά που η υδροδότηση 

τους γίνεται από  πηγές, ενώ υπάρχουν και εφεδρικές γεωτρήσεις, παρατηρείται πως 

υπάρχει επάρκεια νερού τους 10 με 11 μήνες ενώ κατά την διάρκεια των εαρινών μηνών 

κυρίως  τον μήνα Αύγουστο όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη άρδευσης φαίνεται να μην 

επαρκεί το πόσιμο νερό των πηγών καθώς και των ενεργοποιημένων εφεδρικών 

γεωτρήσεων λόγω της αλόγιστης χρήσης , 

Έτσι αποδεικνύεται και η μεγάλη κατανάλωση πόσιμου νερού για άλλες χρήσεις από εμάς 

τους ίδιους. 

Υφιστάμενη κατάστασης ύδρευσης & τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας 
Η υφιστάμενη κατάσταση ύδρευσης της περιοχής μας σε γενικά χαρακτηριστικά  είναι η 
εξής: 
1)Υπάρχουν χωριά που υδροδοτούνται μονό από πηγές 
2)Χωριά που υδροδοτούνται και από πηγές και από γεωτρήσεις 
3)Και χωριά που υδροδοτούνται μόνο από γεωτρήσεις. 

Η υφιστάμενη κατάσταση τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης της περιοχής μας σε γενικά 
χαρακτηριστικά  είναι η εξής: 
1) Υπάρχουν χωριά που χρεώνονται με υδρόμετρα, για τις περιοχές αυτές η χρέωση για τις 

παροχές κατανάλωσης φτάνουν τα   34,00 Ευρώ στα 100 κυβικά  νερού όπου είναι και 

το πάγιο δηλαδή 0,34 λεπτά το κυβικό του νερού. 

 

2) Υπάρχουν χωριά που χρεώνονται κατά κεφαλήν έτσι η χρέωση για τις παροχές αυτές 

στα χωριά χωρίς υδρόμετρα είναι 20,75 Ευρώ κατά κεφαλήν. Δηλαδή αναλογικά με τα 

μέλη που καταναλώνουν το νερό σε κάθε οικία, ενώ για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός 

οικίας η χρέωση βρίσκεται σήμερα στα 82,00 ευρώ. 

 
Ο τρόπος αυτής της τιμολογιακής πολίτικης σήμερα δημιουργεί 2 κατηγορίες  

καταναλωτών  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κοινωνικές διαφορές και αναστάτωση  

μεταξύ των πολιτών, ακόμη έχει αρνητικό αντίκτυπο στην είσπραξη των οφειλών από την 

επιχείρηση, εδώ αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά δεν θα ήταν πρόβλημα αν είχαν 

εγκατασταθεί υδρόμετρα σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου μας, δυστυχώς 

αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, χωρίς να μας δίνει την 

δυνατότητα και το δικαίωμα η ίδια η πολιτεία με την ισχύουσα νομοθεσία να 

πραγματοποιήσουμε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού,  ώστε να μπορέσουμε να 
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κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του μέτρου αυτού ώστε να κάνουμε 

την τοποθέτηση υδρομέτρων  σε όλες τις περιοχές. 

Σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε ότι  με το παραπάνω μέτρο πρωτίστως θα ισχύει ο 

γενικός κανόνας της ίσης μεταχείρισης των πολιτών καθώς θα επιτευχθεί και ο στόχος της 

ορθολογικής χρήσης του νερού. Συνεπώς ο κάθε καταναλωτής θα καλείτε να πληρώσει την 

χρήση κατανάλωσης αναλογικά με την ποσότητα του νερού που θα καταναλώσει-

σπαταλήσει ενώ ταυτόχρονα θα επαρκεί το πόσιμο νερό για όλους χωρίς να υπάρχει το 

αίσθημα της αδικίας μεταξύ των πολιτών. 

Σε σχέση με όσα αναφέρονται παραπάνω υπάρχουν παραδείγματα που μπορούν να 

αναφερθούν ώστε να μπορέσουμε να αντιληφτούμε ότι μπορούν να επιλυθούν προβλήματα 

ζωτικής σημασίας. 

Χωριά όπως οι Προμάχοι, το Λουτράκι, η Ίδα, η Κωνσταντία, το Άλωρο, η Άψαλος το 

Θεοδωράκι, η Φιλώτια, η Πιπεριά, ήταν χωριά χωρίς υδρόμετρα τα οποία αντιμετώπιζαν 

συχνά προβλήματα επάρκειας νερού, με την εγκατάσταση υδρομέτρων αυτό λύθηκε λόγω 

της ορθολογικής χρήσης νερού. 

Όπως είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς  όλα όσα αναφέρονται παραπάνω βασίζονται στην 

ανάγκη της επιχείρησης να μπορεί να είναι βιώσιμη στις προκλήσεις και τις δυσκολίες  που 

έχει δημιουργήσει η σημερινή οικονομική κρίση στην χώρα μας, αντιλαμβανόμαστε τις 

δυσκολίες που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης  και για αυτό θεωρούμε δίκαιο για όλους την 

δημιουργία  αναλογικής τιμολογιακής πολίτικης που προκύπτει για κάθε χωριό όπως και 

την πόλη της Αριδαίας , μόνο μέσα από τέτοια μέτρα θα υπάρχει ισότιμη και ισόνομη  

αντιμετώπιση για τους πολίτες αποδίδοντας κοινωνική δικαιοσύνη και αποκαθιστώντας την 

αδικία ετών. 

Έπειτα από την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων σε κάθε χωριό 

και στην πόλη της Αριδαίας έχουμε καταλήξει  στην επίλυση των ζητημάτων που 

προκύπτουν για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, αλλά και για το γενικό πρόβλημα όλων σε 

σχέση με την ίση μεταχείριση των καταναλωτών, σε συνάρτηση με την ορθή διαχείριση 

υδατίνων πόρων πόσιμου νερού, ώστε να είναι αρκετό για όλους, ταυτόχρονα έχουμε την 

υποχρέωση απέναντι στους πολίτες έκτος από το κομμάτι της διαχείρισης, να μπορούμε να 

προσφέρουμε και όλες εκείνες τις υπηρεσίες διασφαλίζοντας την ποιότητα του μέγιστου 

αγαθού, προστατεύοντας με όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες που ορίζει η νομοθεσία αλλά 

κυρίως η συνείδηση του ανθρώπου, ώστε να προστατεύουμε και να διαφυλάξουμε, σε 

υψηλά ποσοστά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αγαθού, το οποίο μας δίνει ζωή. 

 

 Σχέση πολίτη- καταναλωτή με την ΔΕΥΑ 

Η σχέση μας με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά βασίζεται στα πλαίσια του σεβασμού της ίσης 

μεταχείρισης και εξυπηρέτησης σε ότι αφορά την επιχείρηση, κατά πρώτον μέσω των 

εργαζομένων η επικοινωνία μας με τον κάθε πολίτη έχει στόχο την ενημέρωση για ότι 

αφορά την επιχείρηση, τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α προς αυτόν, αλλά και τις υποχρεώσεις 

των πολιτών προς την Επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άρτια συνεργασία για ένα καλό 

αποτέλεσμα. 

Επίσης υπάρχει ενημέρωση για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας, για 

τον καθημερινό προγραμματισμό μας, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική σε αναλυτικό 

επίπεδο  για κάθε έτος από το αρχείο μας και την καρτέλα κάθε καταναλωτή τέλος να 

ενημερώσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει έντυπο ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει 

διανεμηθεί μέσω αφίσας και flyer σε όλους τους καταναλωτές του δήμου μας ώστε η σχέση 

μεταξύ μας να είναι αυτή που της πρέπει, δημιουργήσαμε νέο επίσημο mail για την άμεση 
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επαφή με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολίτες που σχετίζονται με 

αυτά. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση & τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α 
Τμήματα  προσωπικού 

1) Διευθυντής 

2) Διοικητικό Προσωπικό το οποίο αποτελείτε από 6 εργαζόμενους οι τρεις εργάζονται στο 

ταμείο τηρώντας την οικονομική διαχείριση, έγγραφα, τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση 

διοικητικών υποθέσεων, επικοινωνία με τους πολίτες & εσωτερική ενημέρωση υπηρεσιών 

για τον σωστό προγραμματισμό, και οι υπόλοιποι τρεις εργαζόμενοι σχετίζονται για την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, έγγραφων  ειδοποιήσεων – ενημερώσεων προς 

καταναλωτές, την τήρηση πρακτικών, καθώς και την τήρηση ημερολογίου βλαβών  και 

υλικών. 

3) Υδραυλικοί: Υπάρχουν 2 μόνιμοι εργαζόμενοι & ένας υδραυλικός  ο οποίος εργάζεται με 

τιμολόγιο για την κάλυψη αποκατάστασης βλαβών  για 42 χωρία και οικισμούς του Δήμου 

μας  ενώ κατά καιρούς προσλαμβάνεται προσωπικό για δίμηνη απασχόληση η μέσω 

προγραμμάτων απασχόλησης  μεγαλύτερης διαρκείας όπως 5 μηνών και 8 μηνών (ΕΣΠΑ – 

ΟΑΕΔ) 

4) Αποθηκάριος: Υπάρχει 1 εργαζόμενος ο οποίος διαχειρίζεται τα υλικά ύδρευσης – 

αποχέτευσης  μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαλείων, πραγματοποιεί την καταγραφή όλων 

αυτών, τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου  υλικών  καθώς επίσης και τα διανέμει  στα συνεργεία 

αποκατάστασης βλαβών κερδίζοντας χρόνο για κάθε βλάβη. 

5) Λογιστήριο: Συνεργαζόμαστε με εξωτερικό συνεργάτη λόγω μη εξειδικευμένου μόνιμου 

προσωπικού, ο οποίος εργάζεται για την  διεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων όπως 

εντάλματα πληρωμών, μισθοδοσίες προσωπικού, ισολογισμό κάθε έτους, απολογισμό 

οικονομικού έτους καθώς και την αρχειοθέτηση και επίδοση οικονομικών στοιχείων για 

πιθανούς ελέγχους από αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Χώροι εργασίας: Τα Κεντρικά Γραφεία βρίσκονται στο υπόγειο του κτηρίου του Δημαρχείου, 
αποτελούνται από τους παρακάτω χώρους 

 Ταμείο 

 Λογιστήριο 

 Γραφείο Διευθυντή & Προσωπικού 

 Γραφείο Προέδρου 

 Εργοτάξιο στο οποίο υπάρχει χώρος τοποθέτησης υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης, 

μηχανολογικού εξοπλισμού, αποθηκευτικός χώρος δεξαμενών χλωρίων, αίθουσα 

εργαστηρίου αναλύσεων. 

Ακόμη χώροι διαχείρισης & δράσης της Δ.Ε.Υ.Α είναι και τα παρακάτω: 

 Σημεία οικίσκων Γεωτρήσεων Υδροδότησης 

 Σημεία δεξαμενών των πηγών 

 Κατασκευές υδατόπυργων 

 

Το Ν.Π.Ι.Δ.  λόγω έλλειψης προσωπικού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να καλύψει 

όλες εκείνες τις βασικές ανάγκες  που προκύπτουν καθημερινά συνεργάζεται με 

εξωτερικούς επαγγελματίες έτσι λοιπόν οι  Εξωτερικοί  συνεργάτες είναι οι εξής: 

1)Ανάδοχος Συντήρησης Γεωτρήσεων: Καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης  λόγω της έλλειψης 
εξειδικευμένου προσωπικού σε σχέση με την συντήρηση γεωτρήσεων και πολλές φορές  την 
αντικατάσταση εξαρτημάτων ή και ολόκληρης κατασκευής της γεώτρησης, όπως για παράδειγμα 
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φέτος υπήρχε η ανάγκη  αντικατάστασης γεώτρησης λόγω βλάβης στα χωριά Άλωρο, Θεοδωράκι 
και Ξιφιανή αλλά και μικροεπισκευές  που προέκυπταν σχεδόν στα περισσότερα χωριά. 
2)Σκαπτικά Μηχανήματα  ΦΟΥΞ: Αυτή την στιγμή έχουμε  5 εξωτερικούς συνεργάτες με φούξ 
που καλύπτει ο κάθε ένας  μια ζώνη  ώστε να μπορούν να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις σε κάθε 
τοπική κοινότητα κερδίζοντας χρόνο και επιπλέον έξοδα που προφανώς δημιουργούνται από τις  
συνεχόμενες μετακινήσεις. 
3)Προμηθευτές υλικών ύδρευσης για την κάλυψη αναγκών αποκατάστασης βλαβών του δικτύου 
ύδρευσης. 
4)Προμηθευτές υλικών  χλωρίων, ενώ οι εργασίες χλωρίωσης γίνονται από το προσωπικό της 
Δ.Ε.ΥΑ. μειώνοντας το κόστος. 
5) Προμηθευτές  Υλικών έκτος σύμβασης π.χ. υδραυλικά, εργαλεία, υλικά πολυαιθυλενίου, κλπ 
6) Προμηθευτές γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών. 
7) Προμηθευτές πετρελαίου κίνησης και λοιπών καυσίμων 
8)Προμηθευτές Οικοδομικών υλικών  για την αποκατάσταση σε σκληρές επιφάνειες όπως π.χ. 
δρόμοι πεζοδρόμια  κράσπεδα κ.α. που δημιουργούνται από τις βλάβες που αποκαθιστούμε σε 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
9) Προμηθευτές ασφαλτικών υλικών για την αποκατάσταση των λακκουβών που προκαλούνται 
από τις βλάβες . 
10) Συνεργεία αυτοκίνητων & μηχανημάτων  που χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις του 
προσωπικού και των υλικών της επιχείρησης. 
11) Εξωτερικός συνεργάτης για τις εργασίες απόφραξης 
Με όλα όσα ανέφερα πιο πριν αξίζει να επαναληφτεί  ότι εξυπηρετούνται περίπου 28.000 πολίτες  
του Δήμου μας στην 3ο χωροταξικά μεγαλύτερο δήμο στην χώρα  χωρίς να αντιμετωπίζουμε 
ιδιαίτερα προβλήματα. 
Κανονισμός δικτύων ύδρευσης 
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα προς συζήτηση είναι και ο κανονισμός δικτύων ύδρευσης ο οποίος 
χρήζει σχετικές αλλαγές λόγο της ανάγκης  εξέλιξης και αναβάθμισης της επιχείρησης σε σχέση με 
τις προκλήσεις της εποχής αλλά και για λόγους ευελιξίας αυτής. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι καιροί 
αλλάζουν, οπότε καλούμαστε να είμαστε ευέλικτοι και πολύ πιο λειτουργικοί  στις απαιτήσεις των 
καιρών αλλά και απέναντι στους καταναλωτές μας  έτσι λοιπόν έχουμε καταγράψει σημεία που 
χρειάζεται να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
ανάγκες των πολιτών  και δια μέσου κανονισμού δικτύων ώστε να υπάρχει ακόμη πιο ξεκάθαρο 
πλαίσιο από την επιχείρηση προς τους καταναλωτές  άλλα και το αντίστροφο  δηλαδή να υπάρχει 
πιο ξεκάθαρο πλαίσιο από τους καταναλωτές προς την Δ.Ε.Υ.Α.  έτσι λοιπόν έχουμε εντοπίσει τα 
παρακάτω: 
 

 Κοινή αντιμετώπιση τιμολογιακής πολίτικης για τις επανασυνδέσεις στα χωριά χωρίς 

υδρόμετρα, έως σήμερα δεν υπάρχει το ίδιο κόστος για την επανασύνδεση. Στα χωριά που 

έχουμε υδρόμετρα το κόστος για την επανασύνδεση ανέρχεται  στα 50,00 ευρώ, ενώ στα 

χωριά χωρίς υδρόμετρα στα 100,00 ευρώ θεωρώ δίκαιο πως αυτό θα πρέπει να αλλάξει 

ώστε να αντιμετωπίζονται το ίδιο οι 2 κατηγορίες καταναλωτών, ώστε τέλη επανασύνδεσης 

να ανέρχονται στα 50 ευρώ και για τις δυο κατηγορίες πολιτών. 

 Να ισχύει το μέτρο της εγγύησης 35,00 ευρώ και για την κάθε αλλαγή που κάνει ο κάθε 

ενοικιαστής  και όχι μόνο για κάθε νέα σύνδεση η επανασύνδεση  που ισχύει έως σήμερα, 

ώστε να μπορέσει η επιχείρηση σταδιακά να επιλύει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

με την πλήρη καταγραφή παροχών από ενοικιαστές. 

 Να αλλάξουμε και να ξεκαθαρίσουμε σε σχέση με την δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να 

μπορεί να βεβαιώνει στην Δ.Ο.Υ τις οφειλές  καταναλωτών ώστε να καλύπτεται νομικά η 

επιχείρηση, αυτή η αλλαγή προτείνεται λόγω του ότι έως σήμερα έχουν παρατηρηθεί 

προβλήματα κυρίως σε σχέση με ιδιοκτήτες ακινήτων και τους ενοικιαστές αυτών, σκοπός 

είναι να υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων. 
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 Αλλαγή πολιτικής σε ότι αφορά την κλοπή νερού η την παρεμβολή στον υδρομετρητή, θα 

πρέπει να έχουμε πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο σε σχέση με αυτά τα δυο θέματα λόγο του ότι 

παρατηρούνται συχνά φαινόμενα, αυτό το μέτρο θα πρέπει να αφορά και την συνέπεια των 

πολιτών σε σχέση με την άμεση ενημέρωση προς την υπηρεσία μας. 

 Να ξεκαθαριστεί το γεγονός ύπαρξης παροχών άλλης χρήσης έκτος από παροχή ύδρευσης, 

μέσα από την αλλαγή του κανονισμού δικτύων, οφείλουμε να πάρουμε μια απόφαση η 

οποία θα διασφαλίζει μόνο την χρήση ύδρευσης σε διαφορετική περίπτωση με τον έλεγχο 

και την επιβεβαίωση των υδραυλικών η την διαπίστωση από φορείς της Δ.Ε.Υ.Α  άλλης 

χρήσης να μπορεί να αποφασίσει η επιχείρηση για την σφράγιση αυτής και την επιβολή 

αυστηρού προστίμου λόγω κατανάλωσης πόσιμου νερού για άλλη χρήση. Παράλληλα θα 

οφείλει η υπηρεσία μια φορά τον χρόνο να πραγματοποιεί έρευνα  και έλεγχο σε κάθε χωριό 

σε σχέση και με τις δηλώσεις σύνδεσης νέας παροχής από το αρχείο που τηρούμε βάση και 

των αιτήσεων που έχουμε. 

 Συζήτηση τελών αποχέτευσης λημμάτων  σε χωριά χωρίς αποχέτευση. 

 Όλες οι αποφάσεις για την μείωση η την διαγραφή οφειλών έπειτα από σχετικά αιτήματα να  

εγκρίνονται μόνο από το διοικητικό συμβούλιο, πέραν από αυτές που βασίζονται στους 

γενικούς κανόνες  ύδρευσης & αποχέτευσης και αποδεικνύονται με την πρωτοκολλημένη 

βεβαίωση του εργαζομένου τη διευθυντή και του εκάστου προέδρου. 

 
Σημερινή οικονομική κατάσταση Ν.Π.Ι.Δ.  Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Η συνέχεια της εισήγησης  μου ως πρόεδρος της επιχείρησης  βασίζεται στην παρουσίαση της 
σημερινής Οικονομικής κατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να μπορεί ο κάθε ένας  να κρίνει τον λόγο  
για την σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση  την  οποία  καλούμαστε  να αντιμετωπίσουμε 
προς το συμφέρον όλων μας. 
Έτσι λοιπόν παρακάτω θα δείτε τα οικονομικά στοιχεία από το λογιστήριο και το οικονομικό 
αρχείο που τηρεί η επιχείρηση. 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ  Δ.Ε.Υ.Α 
Όφειλες προς Δ.Ο.Υ  1.403.000,00 ευρώ 
Προσαυξήσεις προς Δ.Ο.Υ. 263.594,00 ευρώ 
Όφειλες προς Ι.Κ.Α 62.811,00 ευρώ 
Όφειλες ΤΣΜΕΔΕ 59.760,00 ευρώ 
Όφειλες προς προσωπικό 6.000,00 ευρώ 
Οφειλές προς Τράπεζες ΔΑΝΕΙΟ 510.000,00 ευρώ 
Όφειλες προς ΔΕΗ σύνολο 339.640,00 ευρώ 
Απαιτήσεις από Αγωγές :Πάνω από  730.000,00 ευρώ Απαιτήσεις Οφειλών από τελεσίδικες 
αποφάσεις 
Ενώ εκκρεμεί και η απόφαση για την επιστροφή του  1.500.000,00 ευρώ για το γεγονός του ότι 
δεν έχει καταστεί λειτουργικό το δίκτυο ύδρευσης Σωσάνδρας Αριδαίας ενώ έχει 
χρηματοδοτηθεί για να λειτουργήσει από ευρωπαϊκούς πόρους. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ προς εξωτερικούς  συνεργάτες & προμηθευτές  566.239,00 
ευρώ Αναλύονται παρακάτω το ποσά:(Προμηθευτές Παρελθόντων ετών 297.997,00. Προμηθευτές 
Τρεχόντων ετών 137.750,00. Όφειλες παρελθόντων ετών σε επιταγές:130.492,00) 
Οι παραπάνω οφειλές αφορούν στο σύνολο όλα τα έτη της επιχείρησης από εργασίες σκαπτικών 
μηχανημάτων, υλικών ύδρευσης, υλικών αποχέτευσης, χλωρίων  & χλωριώσεων, αναλύσεις 
υδάτων, αποφράξεις, συντηρήσεις γεωτρήσεων, ΔΕΗ, Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, οι παραπάνω οφειλές προκύπτουν από την 
λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α  από την ίδρυση της επιχειρήσεων Δ.Ε.Υ.Α  ΑΡΙΔΑΙΑΣ   και Δ.Ε.Υ.Α 
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, οι οποίες συνενώθηκαν  και δημιουργήθηκε με τον Καλλικράτη το 2011 το νέο 
Ν.Π.Ι.Δ  Δ.Ε.Υ.Α  ΑΛΜΩΠΙΑΣ  με την συνένωση των δήμων 
Όπου ταυτόχρονα άλλαξε και ο τρόπος και το νομικό πλαίσιο έλεγχου αλλά και τρόπου διαχείρισης 
των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης 
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Επίσης αξίζει να σημειωθεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στο οποίο βασίζονταν οι επιχειρήσεις  
έως και το 2010, ήταν η  τακτική επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α από κρατικούς φορείς ώστε να 
καλύπτει  οικονομικά κενά που δημιουργούνταν  για κάθε έτος. 
Από την παραπάνω ανάλυση των στοιχείων σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική η οποία ίσχυε  
κάθε χρονιά παρατηρήσαμε ότι η χρέωση της αξίας του νερού  σε σχέση με τα έξοδα της 
λειτουργιάς της επιχείρησης  αλλά και τα έσοδα τα οποία υπήρχαν στα ταμεία ανά έτος προκύπτει 
ότι  η επιχείρηση λειτουργούσε ζημιογόνα  δηλαδή κατά 100.000,00 με 150.000,00 χιλιάδες ευρώ 
ετησίως, δυστυχώς πέρα του  πόσου  των ετησίων επιχορηγήσεων τακτικής χρηματοδότησης  από 
κρατικούς φορείς έως και το 2010, δηλαδή δεν κάλυπταν ούτε οι επιχορηγήσεις το έλλειμμα που 
δημιουργούταν, εύκολα θα καταλάβει κανείς το ύψος που θα είχε δημιουργηθεί αν δεν υπήρχαν 
χρηματοδοτήσεις όπως σήμερα. 
Η άποψη μου 
Η δίκη μου άποψη για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης  συνήθως από τους πολιτικούς προϊστάμενους 
και συνολικά των φορέων  της επιχείρησης, είτε για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας είτε για την 
Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου  είχε ως αποτέλεσμα από τη μια την μειωμένη τιμή χρέωσης του 
νερού για τους πολίτες, αλλά από την άλλη την οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης. Αυτό 
συνέβαινε  και σε συνδυασμό της τακτικής μη πληρωμής των οφειλών από τους καταναλωτές, έτσι 
έφτασαν και τα δυο Ν.Π.Ι.Δ Δ.Ε.Υ.Α  να δημιουργήσουν τεράστιες οφειλές από την αδυναμία 
πληρωμής  προς διαφόρους φορείς χωρίς όμως να γνωρίζει ο κάθε πολίτης την πραγματική 
κατάσταση, έτσι συνέχιζε η ίδια λογική και η ίδια αντιμετώπιση όλα αυτά τα χρονιά , οπότε εύκολα 
κατανοεί κανείς ότι ποτέ από τα χρόνια λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.  δεν είπε κάποιος την αλήθεια για 
την πραγματική κατάσταση που βρισκόταν η επιχείρηση, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο μέσα από 
την αλήθεια και την ειλικρίνεια προς τους πολίτες και την κοινωνία  θα είχαμε προλάβει πολλά από 
αυτά που σήμερα μας κυνηγούν. Το ζήτημα μας όμως είναι το τι θα κάνουμε σήμερα για την  
ορθολογική διαχείριση του μέγιστου αυτού αγαθού, με τους κανόνες της ανταποδοτικότητας, ώστε 
να γίνει η προσπάθεια της αλλαγής  τιμολογιακής πολιτικής για μια βιώσιμη Δ.Ε.Υ.Α., μια 
επιχείρηση που όχι μόνο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των εξόδων που δημιουργούνται 
αλλά θα μπορέσει να προσφέρει και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές μας. 
Εμείς τολμάμε να πούμε σε όλους την αλήθεια, κοιτάζουμε στα μάτια με ειλικρίνεια  τον κάθε 
πολίτη, έχοντας στο μυαλό μας την αποκατάσταση των αδικιών για την απόδοση κοινωνικής 
δικαιοσύνης  στα πλαίσια της ισοτιμίας και ισονομίας  όλων των πολιτών, βλέποντας με  ρεαλισμό 
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δίνοντας δίκαιες λύσεις  που βασίζονται στα δεδομένα 
της αναλογικής τιμολογιακής πολιτικής στο ανταποδοτικό περιβάλλον για την λειτουργία μιας 
βιώσιμης και ποιοτικής επιχείρησης για την διαχείριση του νερού. 
Φτάνοντας στο τέλος της εισήγησης μου  ήθελα να σας αναφέρω την προσπάθεια που κάνουμε όλο 
αυτό το διάστημα σε σχέση με αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε  για  να καλύψουμε  όλες τις 
ανάγκες των πολιτών  σε όλο το εύρος της  τεράστιας έκτασης του Δήμου μας, όπως ανέφερα και 
παραπάνω  έχουμε καταγράψει τα προβλήματα για κάθε τοπική κοινότητα  και είμαστε σε θέση  να 
τα αντιμετωπίσουμε, βεβαίως μόνο με την λογική της ανταποδοτικότητας στα πλαίσια της 
συνεργασίας με όλους τους πολίτες, προσφέροντας το μέγιστο αγαθό της φύσης για τον άνθρωπο  
με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
 
 
Ερώτηση κας. Χισκάκη Μελίτας 
   Μέχρι πότε έχουν ελέγξει οι ορκωτοί λογιστές  
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Μέχρι το 2007 έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται και κάναμε έγγραφες 
επιστολές προς ορισμένους ορκωτούς λογιστές ώστε να συνεχίσουν τον έλεγχο και περιμένουμε τις 
αντίστοιχες απαντήσεις, σε περίπτωση που αρνηθούν θα προχωρήσουμε σε πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για τα έτη 2008 έως 2015 για το έτος 2016 έχουμε βγάλει πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.    
 
Ερώτηση κας. Χισκάκη Μελίτας 
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Πληρώσαμε πρόστιμο για την καθυστέρηση  
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Όχι δεν πληρώσαμε, ο έλεγχος του 2006 πραγματοποιήθηκε το 2014 και αυτό γιατί υπάρχει 
μία μικρή οφειλή 6.000,00€ στην αρμόδια εταιρία που είχε ανατεθεί το ποσό αυτό έχει 
δρομολογηθεί να εξοφληθεί.  
 
Ερώτηση κ. Βαφειάδη Σταύρου 

Υπάρχουν στοιχεία εισπραξιμότητας από την Δ.Ε.Υ.Α  
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α  

Έχω μαζί μου κάποιους πίνακες με ποσοστά ανά έτος από την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α μέχρι το  
2015 για το  2016 είναι αδύνατο. Σας παρουσιάζω κάποιους πίνακες με ποσοστά εισπραξιμότητας 
κατά έτη το 2000 69,50%, 2001 62%, 2002 84,98%, 2003 88,95%, 2004 89,42%, 2005 62,43%, 
2006 78,95%, 2007 74,82%, 2008 73,78%, 2009 69,95%, 2010 70,52%, 2011 73,96%, 2012 72%, 
2013 87,65%, 2014 87,37% 2015 122,01% αντιλαμβανόμαστε ότι το 2015 ήταν τεράστια η 
εισπραξιμότητα κατά 50% επάνω οι οποίες προέρχονται από το Σεπτέμβριο του 2014 τα αντίστοιχα 
ποσοστά μέχρι στιγμής κάπου 120% με 140% εισπραξιμότητας βρίσκονται το 2016.  
 
Ερώτηση κ. Ρίζου Νικόλαου 

Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση γιατί αυτό δείχνει ότι εκτινάχθηκε η εισπραξιμότητα το 2015 
αλλά δεν δείχνει τι εισπράχθηκε από  παρελθόντα έτη.   
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι από τα έσοδα και τα έξοδα σε σχέση με την εισπραξιμότητα 
οπότε ένα σημαντικό σημείο είναι τα ανείσπρακτα κάθε έτος και το έλλειμμα που δημιουργούταν 
κάθε έτος, παλιότερα υπήρχε επιχορήγηση για τα έτη 2001-2010 και σας παρουσιάζω τα νούμερα 
232.000€, 297.000€, 253.000€, 307.000€, 210.000€, 616.000€, 910.000€, 956.000€, 475,000€ με 
αυτή την επιχορήγηση των 300.000€ περίπου δημιουργούνταν έλλειμμα το 2001 128.000€, 2002 
176.000€, 2003 215.000€, 2004 697.000€, 2005 37.000€, 2006 294.000€, 2007 375.000€, 2008 
153.000€ 2009 34.000€, 2010 106.000€, 2011 18.955€  από το 2012-2013-2014-2015 δεν υπάρχει 
έλλειμμα διότι μπήκαμε στην διαδικασία ελέγχου. Υπάρχουν ακόμα υποχρεώσεις από 01-11-2014 
έως 30-09-2016 με το ποσό των 360.000,00€ από τα οποία έχουμε αποπληρώσει σε Δ.Ο.Υ-ΙΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ 352.000,00€ αυτό σημαίνει ότι αν λειτουργούσαμε την επιχείρηση έτσι όπως την 
λειτουργούμε τώρα το μοναδικό έλλειμμα έπειτα από τις πληρωμές θα ήταν μόνο 7.000€ για τις 
τρέχουσες δαπάνες δηλαδή για αποκατάσταση βλαβών για τους συνεργάτες μας σε σχέση με όλα 
τα ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί και χωρίς επιχορήγηση.    
 
Ερώτηση κ. Ρίζου  Νικόλαου 

Εννοούσα αν από τα ανεξόφλητα και τα ανείσπρακτα έχουν βεβαιωθεί κάποια στην Δ.Ο.Υ 
ή κάποια έχουν διαγραφεί.       
 

 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Το 2014 βεβαιώθηκαν προς την Δ.Ο.Υ 470.000,00 € και αφορούσαν χρεώσεις 
καταναλωτών από 1.000,00€ και άνω. Από τα 470.000,00€ εισπράξαμε τα 132.000,00€ 
 
 
Παρέμβαση κ. Ρίζου Νικόλαου 
Βάλατε μέσα και την ρύθμιση είναι πολύ σημαντικό 
 
Απάντηση προέδρου ΔΕΥΑ 
Υπήρχε η ρύθμιση το 2014 υπήρχε διακανονισμός στον οποίο μπορούν να μειωθούν τόκοι και 
προσαυξήσεις τώρα υπάρχει ρύθμιση δόσεων. 
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Παρέμβαση του κ. Παπαδόπουλου Χρήστο 
Στο Δήμο Γιαννιτσών σε συζήτηση που είχα με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης μου είπε πως 

αν κάποιος πολίτης έρθει να πληρώσει οφειλές σε εμάς του αφαιρούμε τους τόκους.  
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Να μάθουμε με ποιον τρόπο γιατί σήμερα δεν μας νομιμοποιεί κανείς να το κάνουμε και για 
να γίνουμε ξεκάθαρη αν εμείς χωρίς υπουργική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση κόψουμε τόκους ή 
προσαυξήσεις είναι κατά λέξη σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, σαν να «βάζουμε χέρι στο 
ταμείο της επιχείρησης».   
 
Παρέμβαση του κ. Σαμαρτζίδη Γεώργιο: 

Για πρώτη φορά βλέπουμε το πρόβλημα της επιχείρησης, υπάρχουν μεγάλες ευθύνες των 
προηγούμενων διοικήσεων αλλά τώρα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να αυξήσουμε την 
εισπραξιμότητα και να βελτιώσουμε την επιχείρηση διότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, σε 
πολλά σημεία έχετε αναφέρει ότι έχουμε νερό για όλο το Δήμο Αλμωπίας αν γίνει σωστή 
διαχείριση και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτό να συνεχιστή. 

Ερώτηση: Κάθε πότε γίνεται ανάλυση για την ποιότητα του νερού μέσα στο χρόνο και 
δεύτερον εξετάστηκε καμιά φορά η περίπτωση της Σωσάνδρας και άλλων χωριών που υδρεύονται 
με αμίαντο και υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου από το νερό και αν έγινε καμιά προσπάθεια 
από παλαιότερες Δημοτικές Αρχές αλλά και τη σημερινή για αντικατάσταση των σωλήνων, 
συνεχίζοντας θα πρότεινα  να γίνει μια καμπάνια σε όλους τους φορείς, σε Σχολεία και στις 
Κοινότητες ώστε να εξηγήσουμε στον κόσμο την αναγκαιότητα μείωσης της κατανάλωσης και 
άσκοπη σπατάλη.  
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Από μεριά μας κάνουμε κάθε νόμιμη ενέργεια και αν χρειάζεται π.χ όπως την Τ.Κ Νότιας 
που βρήκαμε ένα μικρογραμμάριο λιγότερο αμέσως ενημερώσαμε τους πολίτες, ότι το νερό δεν 
είναι πόσιμο περιμένοντας και τις επαναληπτικές εξετάσεις. 
 
Απάντηση Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α 

Οι αναλύσεις που πρέπει να γίνονται στο πόσιμο νερό περιγράφονται σε Κ.Υ.Α η οποία 
είναι εναρμονισμένη στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και είναι η 2600/2001 και περιγράφει 
τις αναλύσεις που πρέπει να γίνονται και είναι η δοκιμαστική ή ελεγκτική και κάποιες 
συμπληρωματικές αναλύσεις, όλες αυτές οι αναλύσεις γίνονται ανάλογα με τον πληθυσμό και κάθε 
οικισμό που έχει ξεχωριστό αρδευτικό δίκτυο, ο αριθμός των δειγμάτων είναι συγκεκριμένος π.χ 
φυσικοχημικές αναλύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα βαρέα μέταλλα, για κάθε οικισμό 
πραγματοποιούνται μία φορά τον χρόνο, οι μικροβιολογικές αναλύσεις για οικισμό κάτω από (400) 
τετρακόσιους κατοίκους αναλύονται ένα δείγμα το χρόνο, από (400) τετρακόσιους έως (1500) 
χίλιους πεντακόσιους κατοίκους τέσσερα δείγματα και από εκεί και πάνω (9) εννέα δείγματα το 
χρόνο. Εμείς κάθε φορά παίρνουμε μία απάντηση οι οποία δεν είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει ο 
Νόμος είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον πληθυσμό, τη Διεύθυνση υγείας για το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και κάνουμε επαναληπτικές ενέργειες σε περίπτωση που είναι 
αυξημένο το μικροβιακό φορτίο, δηλαδή κάνουμε υπερχλωριώσεις, απολυμάνσεις κ.λ.π, γενικά 
πέρα από την περίπτωση του Αρσενικού σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε πολύ καλής ποιότητας 
νερού. Αν διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε ενημερώνουμε τους 
κατοίκους ότι το νερό δεν είναι πόσιμο αλλά για οποιανδήποτε άλλη χρήση. Όσον αφορά τον 
αμίαντο, το δίκτυο κατασκευάστηκε στο Δήμο μας το 1967 με πρώτο το δίκτυο της Αριδαίας το 
οποίο κατασκευάστηκε  το 1968, τώρα όσο για τον αμίαντο το υλικό του είναι από τσιμέντο και δεν 
προσβάλει το πεπτικό σύστημα επικίνδυνος είναι ο αμίαντος όταν αναπνέουμε σκόνη αμιάντου 
διότι επιβαρύνονται τα πνευμόνια, οπότε βάση ιατρικών μελετών είναι επιβλάβής μόνο 
εισπνεόμενος υπάρχουν και οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας.  
 
Ερώτηση του κ. Μιχαηλίδη Ευστάθιο 

Γιατί υπάρχει οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης για αλλαγή σωλήνων αμιάντου. 
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Απάντηση προέδρου Δ.Ε.Υ.Α  
Η οδηγία είναι για την προστασία των εργαζομένων γιατί σε μία πιθανή βλάβη 

επισκευάζοντας και κόβοντας των σωλήνα εισπνέουν τη σκόνη με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
για την υγεία τους άρα η οδηγία έχει βγει για την προστασία των εργαζομένων. 
 
 
Παρέμβαση του κ. Τουμανίδη Ευάγγελο 

Υπάρχουν πολλά χρέη από τους καταναλωτές και προτείνω να ενημερώσουμε τον κόσμο 
από χωριό σε χωριό ότι αν δεν πληρώσουμε θα υπάρχει πρόβλημα με την επιχείρηση και θα έχει 
αντίκτυπο σε όλους. 
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 

Έχει πραγματοποιηθεί  μία επίσκεψη στην Τ.Κ Νότιας και έχει δρομολογηθεί και στο 
Μοναστηράκι, ξεκινάμε δηλαδή από τα χωριά τα οποία έχουν πρόβλημα λειψυδρίας σε αέρινους 
μήνες και θα συνεχίσουμε σε όλα τα χωριά. Όσον αφορά το κομμάτι των χρεώσεων σε σχέση με 
τον καταναλωτή πραγματοποιούμε ενημερώσεις σε κάθε καταναλωτή ξεχωριστά με δύο τρόπους 
πρώρα τηλεφωνικά και έπειτα εγγράφως ώστε ο πολίτης να μπορέσει να έρθει και να ρύθμιση τις 
οφειλές του για να επιλύσουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι δεν επαρκεί να 
πληρώνουμε όπως πληρώνουμε έως σήμερα, δηλαδή 20,75€  για τα χωριά χωρίς υδρόμετρα και 
0,39 με υδρόμετρα για αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουμε στα δεδομένα της αναλογικής 
τιμολογιακής πολιτικής.  
 
 
Προτάσεις κας Μελίτας Χισκάκη                                     

Η δυσμενέστατη κατάσταση της ΔΕΥΑ με αιχμή του δόρατος την οικονομική της 
κατάσταση, οδηγεί τη σημερινή διοίκηση να επικοινωνήσει το θέμα στο ευρύτερο κοινό της 
Αλμωπίας. Αυτή η αυτονόητη πρακτική, άγνωστη στις προηγούμενες διοικήσεις, είναι άξια 
επαίνων και αποσκοπεί στην κατανόηση της κατάστασης από τους άμεσα ενδιαφερόμενους που 
είναι οι χρήστες του νερού καθώς και στην εξεύρεση λύσεων για την περαιτέρω βιώσιμη 
λειτουργία της επιχείρησης ή τη μηδενική λύση που δεν είναι άλλη από την παύση λειτουργίας της 
και την εκκαθάρισή της. 
Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από το εάν είναι ελλειμματική ή πλεονασματική σε 
ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το μέγεθος των χρεών της, αρκεί αυτά να εξυπηρετούνται με κάποιον 
προκαθορισμένο ρυθμό. 

Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο η ΔΕΥΑ είναι βιώσιμη σήμερα. 
Όπως προκύπτει από την υπηρεσιακή μελέτη που προσκομίστηκε, ακόμη και με την προϋπόθεση 
της 100% εισπραξιμότητας των ετήσιων εσόδων, η επιχείρηση είναι ελλειμματική ως προς το 
σκέλος της ύδρευσης. Στοιχεία για την αποχέτευση δε δόθηκαν. 
Αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα της λανθασμένης τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης με την 
προϋπόθεση της ορθής διαχείρισης των εξόδων της. 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται δραματικά εάν λάβουμε υπόψη μας την κακοδαιμονία του 
μη διαχωρισμού του Δήμου από την επιχείρηση. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, 22 αντλητικές  
γεωτρήσεις ύδρευσης, η πλειοψηφία δηλαδή των αντλητικών γεωτρήσεων ύδρευσης, 
παρουσιάζονται ως αρδευτικές γεωτρήσεις, πληρώνονται από το Δήμο και χρεώνονται προφανώς 
στην άρδευση. Μέχρι πριν από δύο χρόνια, το τιμολόγιο χρέωσης της ΔΕΗ ήταν αγροτικό με 
σημαντικά χαμηλότερη τιμή χρέωσης. Η ΔΕΗ, μετά από έλεγχο που διενήργησε, αφαίρεσε την 
ευνοϊκή αγροτική χρέωση και σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στις 425.000 ευρώ ετησίως, το οποίο 
όμως συνεχίζει να επιβαρύνει προφανώς την άρδευση. 

Επίσης ως αντάλλαγμα της επιβάρυνσης αυτής του Δήμου, ο Δήμος δεν πληρώνει στη 
ΔΕΥΑ όλες τις παροχές που εκείνος χρησιμοποιεί δηλαδή παροχές σε πάρκα, πλατείες, 
πυροσβεστικούς κρουνούς, κοινοτικά ιατρεία, εκκλησίες, κοιμητήρια, σχολεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, γεμιστήρια και ποτίστρες. Το συνολικό κόστος που δεν εισπράττει η επιχείρηση 
υπολογισμένο προσεγγιστικά, είναι 145.000 ευρώ ετησίως. Το κόστος αυτό φυσικά δεν ελαφρύνει 
τα 425.000 ευρώ που βαρύνουν την άρδευση. 
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Τηρώντας αδιαμφισβήτητα τη νομιμότητα, οι 22 αντλητικές γεωτρήσεις θα πρέπει άμεσα να 
αποτελέσουν έξοδα της ΔΕΥΑ καθώς επίσης ο Δήμος θα πρέπει να πληρώνει στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις του στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιβάρυνση της επιχείρησης θα 
είναι 280.000 ευρώ ετησίως και θα επιβαρύνει τη χρέωση ύδρευσης κατά ποσοστό 33,5%. 

Επειδή οι 22 αυτές γεωτρήσεις βρίσκονται σε αγροτικούς οικισμούς, η επιβάρυνση 
συνολικά του καταναλωτή στην άρδευση και στην ύδρευση θα πρέπει να υπολογιστεί. Το ισοζύγιο 
μπορεί να είναι θετικό δηλαδή να επέλθει μείωση της συνολικής επιβάρυνσης του κοινού χρήστη. 
Για μια ρεαλιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑ με τα νέα δεδομένα χρειάζεται να 
προσδιοριστούν 3 παράγοντες: 

1. Το κόστος ανά κυβικό του νερού 
Η προσέγγιση που γίνεται στην υπηρεσιακή μελέτη δεν συνυπολογίζει στο κόστος του 

νερού τις αποσβέσεις των έργων. Δηλαδή θεωρεί εκ των προτέρων ότι η ΔΕΥΑ δε θα έχει 
χρήματα για ανακατασκευή ή αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων, γεωτρήσεων και 
υποδομών. Αυτή η υπόθεση οδηγεί σε ελλειμματικά αποτελέσματα. 
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνει την εξυπηρέτηση του χρέους, τον τρόπο και το ρυθμό 
εξυπηρέτησης. 

Αθροιστικά των παραπάνω, το μέσο κόστος ανά κυβικό νερού αντιστοιχεί σε πλασματικά 
διαχειριζόμενα από τη ΔΕΥΑ κυβικά νερού, λόγω έλλειψης στοιχείων όχι μόνο κατανάλωσης 
του τελικού χρήστη (δεν υπάρχουν παντού υδρόμετρα) αλλά και μετρήσεων νερού στις 
εισόδους των δικτύων. Η προσέγγιση που γίνεται όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα, εξαρτάται 
από μια κυκλική μαθηματική σχέση στην οποία θεωρείται δεδομένη η χρησιμοποιούμενη 
ποσότητα νερού ανά άτομο. Μια πιο ολοκληρωμένη  προσέγγιση θα ήταν: 1) Σε οικισμούς 
χωρίς υδρόμετρα, με αντλητικές γεωτρήσεις, η προσέγγιση μπορεί να δώσει πολύ ασφαλή 
συμπεράσματα εάν είναι το αποτέλεσμα του καταναλισκόμενου έργου (kWh), της ισχύος της 
αντλίας και της παροχής νερού που αντιστοιχεί σε αυτήν. 2) Σε οικισμούς χωρίς υδρόμετρα, με 
υδροδότηση επιφανειακή μέσω πηγών, απαραίτητη θα ήταν η μέτρηση της παροχής με χρήση 
μυλίσκου. 
2. Ο επιμερισμός του κόστους νερού στους τελικούς χρήστες νερού 

Η χρήση υδρομέτρων είναι προφανής ανάγκη και πρώτη προϋπόθεση δίκαιης κατανομής 
των βαρών στους πολίτες. 

Είναι αμφιλεγόμενο το κόστος να εξαρτάται από τη βεβαίωση ατόμων του προέδρου της 
κάθε τοπικής κοινότητας. 
Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί ο παράγοντας «χρήση νερού». Να προσδιοριστούν οι 

χρήσεις (για παράδειγμα οικιακή, ξενοδοχειακή, βιοτεχνική κλπ) και να τιμολογηθούν ανάλογα. 
Ένας άλλος παράγοντας επιμερισμού είναι η αναφερόμενη «αλόγιστη χρήση». Πρέπει να 
ποσοτικοποιηθεί ο όρος και να υπάρχει διαφορετική χρέωση πάνω από κάποια κυβικά ανά 
χρήση. 

Να προσδιοριστούν οι ευπαθείς χρήστες και να υπολογιστεί το ποσοστό μείωσης ανά 
κατηγορία και χρήση. 

Ο χωροταξικός μονοκριτηριακός διαχωρισμός που προτείνεται μαζί με την έλλειψη 
κοστολόγησης και αναμόρφωσης των υφιστάμενων δικτύων, οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε 
ελλειμματικές οικονομικές καταστάσεις. 
3. Η εισπραξιμότητα της επιχείρησης 

Εδώ τα κριτήρια είναι δύο, ποιοτικά και κατασταλτικά: 
1) Ποιοτικά κριτήρια 
Περιλαμβάνει αρχικά, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα, να απαιτούμε από έναν επιχειρηματία στον τομέα του 
τουρισμού να είναι ακέραιος στις οικονομικές του υποχρεώσεις όταν η σάουνα ή η πισίνα που 
διαθέτει ως εργαλείο για τη δουλειά του, είναι γεμάτη με θολό νερό κάθε φορά που βρέχει. 
Δεν είναι πιθανό να δούμε μεγάλα ποσοστά εισπραξιμότητας στην πόλη της Αριδαίας όταν ενώ 
υπάρχει ένα ακριβοπληρωμένο έργο ύδρευσης απαραίτητο για την πόλη, αυτό να μην λειτουργεί 
και το ποτήρι που θα δώσεις στο παιδί σου νερό να έχει χώμα. 

Δεν είναι δυνατόν οι όποιες βλάβες να επιδιορθώνονται με «ελαστικές» προτεραιότητες και 
ταυτόχρονα να απαιτείς από το χρήστη να εφαρμόζει κατά γράμμα τις κανονιστικές διατάξεις. 
Πιο εκλαϊκευμένα «πρώτα καθαρίζεις το σπίτι σου και μετά καλείς κόσμο» 
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 Επικοινωνία με τον καταναλωτή 
          Πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και της 
επιχείρησης. Ο κοινωφελής χαραχτήρας της ΔΕΥΑ δεν είναι απλά ένας όρος γραμμένος σε κάποιο 
κανονισμό αλλά είναι καθημερινή πρακτική της επιχείρησης. 
         Η σκανδαλολογία περί διαχρονικής κακοδιαχείρισης δεν βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Η «απατεωνιά» πρέπει να στοιχειοθετείτε εκ των έσω και να τιμωρείται ανάλογα. 
          Έξωθεν καλή μαρτυρία, όχι μόνο της ΔΕΥΑ αλλά και του Δήμου γιατί στη συνείδηση όλων 
μας Δήμος και επιχείρηση είναι απόλυτα συνδεδεμένα. 
 

2) Κατασταλτικά μέτρα 
Παράλληλα πρέπει όχι απλά να θεσπιστούν αλλά και να εφαρμοστούν ενιαία μέτρα άμεσης 

πάταξης των παρατυπιών από πλευράς καταναλωτών. Είναι θέμα δικαιοσύνης και ίσης 
μεταχείρισης των πολιτών. 
 

Εν κατακλείδι, πέρα από τις νομοθετικές δεσμεύσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, η ακριβής 
κοστολόγηση του νερού είναι πρωταρχικό θέμα στην έναρξη του διαλόγου και στη λήψη 
περαιτέρω αποφάσεων. Με υποθέσεις και «χαϊδέματα» φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ας μην το 
συνεχίσουμε. 

Η λύση της διάλυσης της επιχείρησης δεν είναι λύση. Είναι υπεκφυγή να δούμε τα 
πράγματα κατάματα. Το χρέος είναι χρέος και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε είτε βρίσκεται 
στη ΔΕΥΑ, είτε μετακυλιστεί στο Δήμο. Η μετακύλισή του στο Δήμο μόνο χρονική αδράνεια 
προκαλεί, επιζήμια φυσικά σε όλους μας. 
 

Παρέμβαση του Αντιδημάρχου κ. Τσιμτσιρίδη (δεν έχει ψήφο στην Ε.Δ)  στις προτάσεις της 
κας Χισκάκη 
Να παραμείνουν κα Χισκάκη οι γεωτρήσεις που πληρώνει ο  Δήμος στη ΔΕΥΑ; Διότι στην 
εισήγηση σας κατάλαβα ότι είναι ένα κόστος ανελαστικά να μείνει στο Δήμο, είναι μη νόμιμη 
δαπάνη αν κάποια στιγμή έρθει έλεγχος νομιμότητας όσοι διοικούντες αποφάσισαν ελάφρυνσης 
του χρέους της ΔΕΥΑ με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε προβλήματα είναι μέγιστο πρόβλημα 
καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι επιβαρύνεται η ΔΕΥΑ, υπάρχει συζήτηση υπάρχει 
ορθολογικός τρόπος αυτό που προτείνεις να περαστούν ρολόγια και στον Δήμο θα πρέπει να γίνει 
άρα ο Δήμος αν πρέπει να μεταβιβάσει τις γεωτρήσεις στον Δήμο και θα πρέπει να χρεώσει η 
ΔΕΥΑ τον Δήμο για το νερό που καταναλώνει  δεν θα μπορεί να είναι νόμιμη δαπάνη αντίστοιχα 
γιατί δεν έχει το στοιχείο μέτρησης. 
 
Παρέμβαση κας Χισκάκη Μελίτας   
Η ΔΕΥΑ είναι να την ρήξης στον γκρεμό το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί έγινε η συνένωση των δύο 
ΔΕΥΑ το 2011.       
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α προς τον κ. Λαζόπουλο 
Μέσα από την οικονομοτεχνική μελέτη υπάρχουν ουσιαστικά τρεις προτάσεις και όλες βασίζονται 
στον τομέα της ανταποδοτικότητας, η δική μου  άποψη σε αυτό το κομμάτι είναι ο καθένας θα 
πληρώνει αυτό που καταναλώνει άρα με την ύπαρξη υδρομέτρων θα έχουμε την ίδια μεταχείριση 
και για αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη συζήτηση.     
 
Ερώτηση κ. Μιχαηλίδη Ευστάθιο 
Θα καταργηθούν η πάγιες χρεώσεις 
 
Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 
Δεν υπάρχουν πάγιες χρεώσεις, υπάρχουν χρεώσεις ελάχιστης κατανάλωσης  
 
Απάντηση Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α στην κα Χισκάκη Μελίτα 
 
Η μελέτη είναι οικονομοτεχνική αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κόστος που δημιουργεί το κάθε 
δίκτυο ύδρευσης ξεχωριστά στην επιχείρηση για την διαχείριση του, το ότι δεν έχουμε 
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παροχόμετρο για να μετράμε πόσο νερό βγαίνει από τη δεξαμενή του κάθε χωριού δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό το κόστος μέσα από τη μελέτη το κόστος το διαχωρίζουμε σε 
τρία μέρη, στο λειτουργικό όσο αφορά τις βλάβες, στο λειτουργικό όσον αφορά τα διοικητικά 
έξοδα και στο κόστος άρδευσης, εκεί που υπάρχουν γεωτρήσεις στο τέλος της μελέτης προτείνουμε 
τις αλλαγές στο τιμολόγιο για να ισοσκελίσουμε τα έσοδα με τα έξοδα, το 1.000.000€ της διαφοράς 
αυτού που χρωστάμε με αυτά που έχουμε να εισπράξουμε δεν υπολογίζουμε τις αποσβέσεις. Μέσα 
στη μελέτη έχουν  υπολογιστεί  οι (22) είκοσι δύο γεωτρήσεις που πληρώνει ο Δήμος για 
λογαριασμό του και χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ δημιουργεί ένα λογαριασμό της τάξεως 450.000,00€, 
αυτό το κόστος είτε μέσω του Δήμου, είτε μέσω της ΔΕΥΑ καλείτε να το πληρώσει ο καταναλωτής 
μέσω του Δήμου από την Άρδευση μέσω της ΔΕΥΑ από την Ύδρευση αυτή ψαλίδα πρέπει να 
κλείσει δεν γίνεται να μην μπορεί να πληρώσει η ΔΕΥΑ γιατί δεν έχει έσοδα. Αυτά τα 450.000,00€ 
πρέπει να τα πληρώσει ο καταναλωτής ο οποίος και τα δημιουργεί αυτό ακριβώς δείχνει η μελέτη 
και πρέπει να πληρωθούν αναλογικά εκεί που υπάρχουν υδρόμετρα ανάλογα με το κόστος του 
κυβικού και όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα κατά κεφαλήν με βάση τα έξοδα που δημιουργεί κάθε 
κοινότητα προς το παρόν. 
 
Παρέμβαση Μελίτας Χισκάκη  
Αν δεν μπει υδρόμετρο  στην είσοδο του κάθε χωριού που έχει αντλία ή να υπολογίζονται οι 
χρεώσεις  με τις κιλοβατώρες ή βάλτε υδρόμετρο.  
 
Παρέμβαση  Παπαδόπουλου Χρήστου             
Θα ξεκινήσω από το ερώτημα της κας Χισκάκη για τη συγχώνευση τον δύο ΔΕΥΑ το 2012-2013 
όταν ήταν Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλμωπίας ο κύριος Κανονίδης με Δήμαρχο τον κύριο Πασόη 
Δημήτριο έκανε μέσα στο συμβούλιο ανακοίνωση τη χρέωση κάθε ΔΕΥΑ με βάση τα χρόνια 
λειτουργίας της ανέφερε λοιπόν ότι η ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου έφερε χρέη μόνο διακόσιες χιλιάδες 
(200.000,00) € για το κοινό και με τα  ανείσπρακτα να είναι κοντά σε αυτό το ποσό  και η ΔΕΥΑ 
Αριδαίας  ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000,00)€ απαντάω λοιπόν στο ερώτημα που 
έθεσε. 
 
Παρέμβαση κας Χισκάκη  
Της Αριδαίας η ΔΕΥΑ θα έκλεινε όχι του Εξαπλατάνου 
  
Παρέμβαση Προέδρου ΔΕΥΑ 
Διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00_ ήταν το χρέος της ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου)  
 
Προτάσεις κ. Παπαδόπουλου Χρήστο 
Βλέπω στην εισήγηση του Προέδρου για την διαγραφή των οφειλών να γίνεται μόνο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ αυτό δεν το δέχομαι γιατί θα παίζεται πολιτικό παιχνίδι το κάθε μέλος 
του Διοικητικού συμβουλίου έχει δική του ανθρώπους για αυτό και προτείνω να βγαίνει από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για μαθαίνουμε τι γίνεται. Επίσης βλέπουμε ότι οι λογαριασμοί είναι 
τοκογλυφικοί. 
Να γίνει ρύθμιση με απαλλαγή προστίμων 
Να αναρτηθούν πίνακες στα χωριά ποιοί οφείλουν 
Να αξιοποιηθούν οι πηγές στα χωριά υπάρχουν χωριά όπως η Τ.Κ Κωνσταντίας η Τ.Κ 
Θηριόπετρας  οι οποίες έχουν  πηγές και τις έχουν εγκαταλείψει. 
 
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Παπαδόπουλο 
Δεν μπορούμε να βγάλουμε λίστα οφειλετών γιατί προσβάλουμε τα προσωπικά δεδομένα έχουμε 
όμως με όλα τα τοπικά συμβούλια αλλά και με έναν πολίτη ξεχωριστά ώστε να έρθουν και να 
κάνουν ρύθμιση οφειλών τους, έχει οριστεί υπάλληλος ο οποίος επικοινωνεί γραπτώς και αυτή τη 
στιγμή εκδίδουμε τις βεβαιώσεις προς την Δ.Ο.Υ από το ποσό των πεντακοσίων (500,00)€ και άνω 
τμηματικά σε κάθε χωριό και μπαίνουμε δυστυχώς και στη διαδικασία διακοπής υδροδότησης, δεν 
μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία σε οικογένειες με προβλήματα ύστερα φυσικά από εξονυχιστικό 
έλεγχο  αλλά σε καταστήματα που λειτουργούν και με τα μέτρα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε άμεση 
εισπραξιμότητα. 
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Απάντηση Διευθυντή ΔΕΥΑ στον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο 
Οι προσαυξήσεις όπως όλα τα πράγματα μπαίνουν όταν απολαμβάνουμε ένα αγαθό σήμερα και το 
πληρώνουμε αύριο όταν το πληρώνεις την ίδια ώρα δεν έχεις προσαυξήσεις, αυτό δημιουργεί ένα 
κενό στην επιχείρηση, όταν η επιχείρηση ξοδεύει για τη διαχείριση του νερού και δεν πληρώνεται 
εγκαίρως πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί αυτό το κόστος, επίσης για να εκμεταλλευτούμε μία 
πηγή πρέπει να παράγεις έργο, αν υπάρχουν μέτρα και πράξεις για να το εντάξουμε σε κάποιο 
μέτρο τότε το κάνουμε, σε εκείνο το σημείο κολλάμε και στο προσωπικό γιατί είναι ανταποδοτικό 
το θέμα δεν υπάρχει προσωπικό να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ο μέσος όρος του προσωπικού στις 
ΔΕΥΑ είναι ένα (1) άτομα ανά εξακόσια (600) καταναλωτές με τριάντα  30% διοικητικό και 
εβδομήντα 70% τεχνικό εμείς έχουμε το αντίθετο.  
   
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Παπαδόπουλο 
Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε στην Χαλκιδική με την ΕΔΕΥΑ είναι το γεγονός ότι 
βεβαιώνονται στην ΔΟΥ οι βεβαιωτικοί κατάλογοι στους οποίους δίνουμε χωρίς να έχουμε την 
εισπραξιμότητα βέβαια η απάντηση της ΔΟΥ είναι ότι είναι δικό μας πρόβλημα γιατί η ΔΕΥΑ 
χρεώνεται τους καταλόγους σαν τιμολόγιο οπότε αν δεν είμαστε εντάξει στις τρέχουσες οφειλές  
μας μπαίνουν και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις και σε αυτό απαντώ και στον κύριο Παπαδόπουλο 
για τις προσαυξήσεις στην ΔΕΥΑ. 
 
 Παρέμβαση Κ. Λαζόπουλο  
Διάβασα στην εισήγησή σας ότι πρέπει να αλλάξουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη δυνατότητα που 
έχει η επιχείρηση να καλύπτεται νομικά όταν βεβαιώνει στην ΔΟΥ βεβαιωτικούς καταλόγους, 
δηλαδή τώρα δεν καλύπτεται νομικά; 
 
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Λαζόπουλο 
Αυτό το λέμε για να θωρακίσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την επιχείρηση με το 
κανονισμό δικτύου ύδρευσης γιατί υπάρχουν ένα δύο παραδείγματα τα οποία δεν μπορούμε να 
ξεκαθαρίσουμε και καλύπτοντας νομικά την επιχείρηση στην πλειοψηφία της καλύπτεται να 
βεβαιώνει προς την ΔΟΥ.  
 
Παρέμβαση Κ. Λαζόπουλο 
Αναφέρεστε σε κάποια σημεία για τη κλοπή νερού και για αλλαγή πολιτικής έχετε βρει τον τρόπο;  
 
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Λαζόπουλο 
Να υπάρχουν μεγαλύτερα πρόστιμα για κλοπή νερού 
 
Παρέμβαση κ. Λαζόπουλο 
Επίσης αναφέρετε να ξεκαθαριστεί το γεγονός ύπαρξης άλλης χρήσης του νερού, αυτό που 
αντιλαμβάνομαι είναι ότι κάποιος παίρνει το νερό της ύδρευσης και το χρησιμοποιεί ως άρδευση 
επίσης αναφερθήκατε σε έρευνα και έλεγχο, ο έλεγχος με την δική μου εμπειρία είναι να 
πραγματοποιείται σε ποσοστό  (15%) για να βλέπουμε αν πηγαίνουν καλά τα πράγματα.  
Προτείνω λοιπόν να ανοίξει μία ιστοσελίδα για ενημέρωση των πολιτών ώστε να αναφέρονται τα 
προβλήματα που έχει ο κόσμος ώστε σε τέτοιες συζητήσεις να υπάρχουν απαντήσεις σε 
οπουδήποτε ερώτημα.   
  
 Παρέμβαση του Αντιδημάρχου κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο (δεν έχει ψήφο στην Ε.Δ)  στη 
πρόταση του κ. Λαζόπουλου. 
Είμαστε σε επικοινωνία και διαπραγμάτευση με εταιρία λογισμικού για να αναπτυχθεί αυτό το 
λογισμικό στο Δήμο Αλμωπίας, είναι μία εφαρμογή η οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες όπου οποιοσδήποτε πολίτης θα θέτει ερωτήματα ή θα δηλώνει βλάβες θα 
έρχεται το αίτημα αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες και το σημαντικότερο είναι ότι ο πολίτης θα 
έχει άμεσα αντίληψη το πώς εξελίσσεται το αίτημά του και θα έχει άμεση απάντηση από το 
αρμόδιο τμήμα για γνώση του συμβάντος. 
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Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στον κ. Λαζόπουλο 
Εμείς ως ΔΕΥΑ έχουμε κάνει μία έρευνα ώστε να είναι συμβεβλημένη η υπηρεσία μας, με αυτή 
του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μπει στη διαδικασία έρευνας και πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
και για την αλλαγή χρήσης διαχείρισης του οικονομικού προγράμματος σε ποιο εξελιγμένα 
πρότυπα. 
 
Παρέμβαση του κ. Λαζόπουλου  
Ποια είναι η βασική αιτία αυτών που δεν πληρώνουνε το έχετε ψάξει αυτό το ζήτημα; Γιατί ένας 
χρήστης αρνείται να πληρώσει το νερό και επιβαρύνεται ο Δήμος και οι υπόλοιποι πολίτες; Θα 
ήταν καλό να υπήρχαν οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εδώ και να μας εξηγήσουν τα 
προβλήματα τον κατοίκων που δεν πληρώνουν. 
   
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στον κ. Λαζόπουλο 
Έγινε διαβούλευση με όλα τα τοπικά συμβούλια και καταγράψαμε όλα τα δεδομένα τώρα γιατί δεν 
πληρώνουν μία αντίληψη ορισμένων πολιτών  είναι ότι το νερό έρχεται από τις πηγές των  βουνών 
και δεν επιβαρύνονται. 
 
Δήμαρχος  
Η απορία του κυρίου Λαζόπουλου είναι εύστοχη διότι θα δώσει και τις λύσεις οι πολίτες λένε δεν 
πληρώνω όλοι δεν πληρών και εγώ άρα θέλουν ίση αντιμετώπιση και δικαίωση για όλους ακόμα 
ισχυρίζονται πως δεν χρησιμοποιούν γεωτρήσεις άρα δεν πληρώνω ρεύμα, άρα ο πολίτης θέλει να 
πληρώνει αυτό που καταναλώνει. 
 
Πρόεδρος ΔΕΥΑ  
Αφού ακούσαμε όλες τις απόψεις και έχετε μπροστά σας τις εισηγήσεις για τον κανονισμό δικτύου 
ύδρευσης & αποχέτευσης την οικονομοτεχνική μελέτη και την εισήγηση την δικιά μου η ΔΕΥΑ 
από το χθες μέχρι το σήμερα νομίζω ότι έγινε κατανοητό σε όλους ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε 
ως εδώ αναλύουμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουμε λειτουργήσει για να μη συμβαίνει αυτό 
που συνέβαινε, αναφέρθηκε η σημερινή κατάσταση της ΔΕΥΑ και τρόπος λειτουργίας και 
καταλήξαμε στο μείζον ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ  από εδώ και έπειτα και του 
κανονισμού δικτύου ύδρευσης, εγώ από όλους εσάς θα ήθελα να κρατήσετε ότι για τα δεδομένα της 
ισοτιμίας και της ισονομίας για την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης προς όλους και την 
αποκατάσταση των αδικιών προτείνω το μέτρο της αναλογικής πολιτικής ώστε να υπάρχει 
δικαιοσύνη για όλους βάση και της μελέτης της οποίας υπάρχει προτείνω την αλλαγή του 
κανονισμού δικτύου ύδρευσης. Αυτά τα θέματα θα είναι στο επόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί 
είναι ένα θέμα που αφορά όλους του αιρετούς που έχουν εκλεχθεί και στη συνέχεια θα 
πραγματοποιήσουμε την γενική συνέλευση για όλους τους πολίτες και όποιες αλλαγές προτείνουνε 
θα τις λάβει υπόψη το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ. 
 
Παρέμβαση του κ. Ασβεστόπουλου Δ/ντη ΔΕΗ Έδεσσας( χωρίς ψήφο στην Ε.Δ)  
Από όσα άκουσα κατάλαβα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε θετικό πρόσημο και δεύτερον τη 
προηγούμενη θητεία έγιναν δύο γενικές συνελεύσεις μία στη Τ.Κ  Προμάχων  με σκοπό να αρχίσει 
η αποπληρωμή των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000)€  και μία στην Τ.Κ Ιδας, τα 
αποτελέσματα αυτά ως προς τα οικονομικά δεδομένα αν μπορούμε να τα έχουμε και τρίτον 
πιστεύω στην Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να έχετε μία κεντρική πρόταση.    
 
Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στον κ. Ασβεστόπουλο 
Όχι θετικό πρόσημο η εισπραξιμότητα αυξήθηκε στο εκατόν είκοσι δύο τοις εκατό (122%) από τα 
προηγούμενα χρόνια. 
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Δήμαρχος απάντηση στον κ. Ασβεστόπουλο 
Η πολυφωνία είναι χρυσός κανόνας της Δημοκρατίας όταν ακούς πολλές θέσεις και τις συνθέτεις 
δεν μπορούμε να πούμε σε όλους να έχουμε τις ίδιες απόψεις είναι καλό ότι πολλές κοινωνικές 
τάξεις καταγράφουν τις θέσεις τους και τις λαμβάνουμε υπόψη. 
      
Προτάσεις κ. Φώτιου Φιντικίδη (Δεν παρευρέθη έστειλε τις προτάσεις του με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)  

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Το νερό είναι φυσικός πόρος δεν παράγεται και είναι ελεύθερο στη φύση. 
 
Η Δ.Ε.Υ.Α  ΑΛΜΩΠΙΑΣ είναι μια δημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται νερό.  
Δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά οφείλει και να έχει ισοσκελισμένους ισολογισμούς. 
Παράλληλα οι καταναλωτές χρήστες του νερού πρέπει να καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα τα 
έξοδα συντήρησης και επέκτασης του δικτύου τις επενδύσεις και τον τραπεζικό δανεισμό. 
 
Οι επενδύσεις (ελλείμματα, χρέη ) οποία και εάν είναι αυτά όποιος και να έκανε δεν 
αποπληρώνονται εδώ και τώρα αλλά με προγραμματισμό, πρόβλεψη και σχεδιασμό σε βάθος 
χρόνου. 
 
Όσο βεβαία αυξάνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για καλύτερες υπηρεσίες και ποιότητας 
αυξάνονται και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών η Δ.Ε.Υ.Α  ΑΛΜΩΠΙΑΣ πρέπει να διευρύνει τον 
κύκλο των εργασιών της να μεγαλώσει και να περάσει από την διαχείριση : 
"Διαχειρίζομαι το νερό σημαίνει μεριμνώ για την εξισορρόπηση των αναγκών και την εξασφάλιση 
επαρκών ποσοτήτων σε κατάλληλη ποιότητα – για την κάλυψη των αναγκών αυτών." 
 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση του πλούσιου υδατικού δυναμικού του Δήμου Αλμωπίας: 
"Ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού είναι η διαδικασία που προωθεί τη συντονισμένη διαχείριση 
των υδατικών πόρων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής πρόνοιας χωρίς να 
απεμπολείται ή αειφορία των ζωτικών οικοσυστημάτων Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλες 
οι χρήσεις και υπηρεσίες νερού, συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, 
την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς.  
 
Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ώστε να έχει πρόσθετα 
έσοδα από τη χρήση νερού από : 
 
Άρδευση (επιφανειακά και υπόγεια) 
Υδροηλεκτρικά 
Φράγματα 
Ιαματικά λουτρά 
 
Τα νερά της Αλμωπίας αρδεύουν τον κάμπο των Γιαννιτσών της Σκύδρας και της Βέροιας. 
Τα Υδροηλεκτρικά εκμεταλλεύονται το νερό. 
Τα Λουτρά  Δημοτική και  Ιδιώτες το ίδιο.   
 
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ έγινε με το 
νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/09.12.2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007).  
Με τις διατάξεις της παραπάνω εθνικής νομοθεσίας ενσωματώνονται οι βασικές έννοιες της 
Οδηγίας για τους υδατικούς πόρους. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pdYz8d1crTU%3d&tabid=248&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5fyCnT46Wg8%3d&tabid=248&language=el-GR
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            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μπίνος Δημήτριος κάλεσε τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης  αφού άκουσαν όλες τις προτάσεις να εγκρίνουν τα σχετικά. 
            Μετά από διαλογική συζήτηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010,  
                                          
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Να ληφθούν υπόψη  οι προτάσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑ καθώς και  των μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης οι οποίες ακούστηκαν στην εποικοδομητική 
συζήτηση που ακολούθησε. Η απόφαση θα με τις παραπάνω προτάσεις θα 
μεταβιβαστεί στο  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας για περεταίρω 
ενέργειες. 

    

                                                              

    
            
   
                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 06/2016 
………………………………………………………………………………………………. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                              (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς) 
  

             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                     Αριδαία 14-10-2016 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 

              ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   
 


	Πληρώσαμε πρόστιμο για την καθυστέρηση 
	Όχι δεν πληρώσαμε, ο έλεγχος του 2006 πραγματοποιήθηκε το 2014 και αυτό γιατί υπάρχει μία μικρή οφειλή 6.000,00€ στην αρμόδια εταιρία που είχε ανατεθεί το ποσό αυτό έχει δρομολογηθεί να εξοφληθεί. 
	Ερώτηση κ. Βαφειάδη Σταύρου
	Υπάρχουν στοιχεία εισπραξιμότητας από την Δ.Ε.Υ.Α 
	Έχω μαζί μου κάποιους πίνακες με ποσοστά ανά έτος από την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α μέχρι το  2015 για το  2016 είναι αδύνατο. Σας παρουσιάζω κάποιους πίνακες με ποσοστά εισπραξιμότητας κατά έτη το 2000 69,50%, 2001 62%, 2002 84,98%, 2003 88,95%, 2004 89,42%, 2005 62,43%, 2006 78,95%, 2007 74,82%, 2008 73,78%, 2009 69,95%, 2010 70,52%, 2011 73,96%, 2012 72%, 2013 87,65%, 2014 87,37% 2015 122,01% αντιλαμβανόμαστε ότι το 2015 ήταν τεράστια η εισπραξιμότητα κατά 50% επάνω οι οποίες προέρχονται από το Σεπτέμβριο του 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά μέχρι στιγμής κάπου 120% με 140% εισπραξιμότητας βρίσκονται το 2016. 
	Ερώτηση κ. Ρίζου Νικόλαου
	Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση γιατί αυτό δείχνει ότι εκτινάχθηκε η εισπραξιμότητα το 2015 αλλά δεν δείχνει τι εισπράχθηκε από  παρελθόντα έτη.  
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Το ζήτημα που προκύπτει είναι από τα έσοδα και τα έξοδα σε σχέση με την εισπραξιμότητα οπότε ένα σημαντικό σημείο είναι τα ανείσπρακτα κάθε έτος και το έλλειμμα που δημιουργούταν κάθε έτος, παλιότερα υπήρχε επιχορήγηση για τα έτη 2001-2010 και σας παρουσιάζω τα νούμερα 232.000€, 297.000€, 253.000€, 307.000€, 210.000€, 616.000€, 910.000€, 956.000€, 475,000€ με αυτή την επιχορήγηση των 300.000€ περίπου δημιουργούνταν έλλειμμα το 2001 128.000€, 2002 176.000€, 2003 215.000€, 2004 697.000€, 2005 37.000€, 2006 294.000€, 2007 375.000€, 2008 153.000€ 2009 34.000€, 2010 106.000€, 2011 18.955€  από το 2012-2013-2014-2015 δεν υπάρχει έλλειμμα διότι μπήκαμε στην διαδικασία ελέγχου. Υπάρχουν ακόμα υποχρεώσεις από 01-11-2014 έως 30-09-2016 με το ποσό των 360.000,00€ από τα οποία έχουμε αποπληρώσει σε Δ.Ο.Υ-ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ 352.000,00€ αυτό σημαίνει ότι αν λειτουργούσαμε την επιχείρηση έτσι όπως την λειτουργούμε τώρα το μοναδικό έλλειμμα έπειτα από τις πληρωμές θα ήταν μόνο 7.000€ για τις τρέχουσες δαπάνες δηλαδή για αποκατάσταση βλαβών για τους συνεργάτες μας σε σχέση με όλα τα ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί και χωρίς επιχορήγηση.   
	Ερώτηση κ. Ρίζου  Νικόλαου
	Εννοούσα αν από τα ανεξόφλητα και τα ανείσπρακτα έχουν βεβαιωθεί κάποια στην Δ.Ο.Υ ή κάποια έχουν διαγραφεί.      
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Το 2014 βεβαιώθηκαν προς την Δ.Ο.Υ 470.000,00 € και αφορούσαν χρεώσεις καταναλωτών από 1.000,00€ και άνω. Από τα 470.000,00€ εισπράξαμε τα 132.000,00€
	Παρέμβαση κ. Ρίζου Νικόλαου
	Βάλατε μέσα και την ρύθμιση είναι πολύ σημαντικό
	Απάντηση προέδρου ΔΕΥΑ
	Υπήρχε η ρύθμιση το 2014 υπήρχε διακανονισμός στον οποίο μπορούν να μειωθούν τόκοι και προσαυξήσεις τώρα υπάρχει ρύθμιση δόσεων.
	   
	Παρέμβαση του κ. Παπαδόπουλου Χρήστο
	Στο Δήμο Γιαννιτσών σε συζήτηση που είχα με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης μου είπε πως αν κάποιος πολίτης έρθει να πληρώσει οφειλές σε εμάς του αφαιρούμε τους τόκους. 
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Να μάθουμε με ποιον τρόπο γιατί σήμερα δεν μας νομιμοποιεί κανείς να το κάνουμε και για να γίνουμε ξεκάθαρη αν εμείς χωρίς υπουργική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση κόψουμε τόκους ή προσαυξήσεις είναι κατά λέξη σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, σαν να «βάζουμε χέρι στο ταμείο της επιχείρησης».  
	Παρέμβαση του κ. Σαμαρτζίδη Γεώργιο:
	Για πρώτη φορά βλέπουμε το πρόβλημα της επιχείρησης, υπάρχουν μεγάλες ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων αλλά τώρα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα και να βελτιώσουμε την επιχείρηση διότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, σε πολλά σημεία έχετε αναφέρει ότι έχουμε νερό για όλο το Δήμο Αλμωπίας αν γίνει σωστή διαχείριση και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτό να συνεχιστή.
	Ερώτηση: Κάθε πότε γίνεται ανάλυση για την ποιότητα του νερού μέσα στο χρόνο και δεύτερον εξετάστηκε καμιά φορά η περίπτωση της Σωσάνδρας και άλλων χωριών που υδρεύονται με αμίαντο και υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου από το νερό και αν έγινε καμιά προσπάθεια από παλαιότερες Δημοτικές Αρχές αλλά και τη σημερινή για αντικατάσταση των σωλήνων, συνεχίζοντας θα πρότεινα  να γίνει μια καμπάνια σε όλους τους φορείς, σε Σχολεία και στις Κοινότητες ώστε να εξηγήσουμε στον κόσμο την αναγκαιότητα μείωσης της κατανάλωσης και άσκοπη σπατάλη. 
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Από μεριά μας κάνουμε κάθε νόμιμη ενέργεια και αν χρειάζεται π.χ όπως την Τ.Κ Νότιας που βρήκαμε ένα μικρογραμμάριο λιγότερο αμέσως ενημερώσαμε τους πολίτες, ότι το νερό δεν είναι πόσιμο περιμένοντας και τις επαναληπτικές εξετάσεις.
	Απάντηση Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α
	Οι αναλύσεις που πρέπει να γίνονται στο πόσιμο νερό περιγράφονται σε Κ.Υ.Α η οποία είναι εναρμονισμένη στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και είναι η 2600/2001 και περιγράφει τις αναλύσεις που πρέπει να γίνονται και είναι η δοκιμαστική ή ελεγκτική και κάποιες συμπληρωματικές αναλύσεις, όλες αυτές οι αναλύσεις γίνονται ανάλογα με τον πληθυσμό και κάθε οικισμό που έχει ξεχωριστό αρδευτικό δίκτυο, ο αριθμός των δειγμάτων είναι συγκεκριμένος π.χ φυσικοχημικές αναλύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα βαρέα μέταλλα, για κάθε οικισμό πραγματοποιούνται μία φορά τον χρόνο, οι μικροβιολογικές αναλύσεις για οικισμό κάτω από (400) τετρακόσιους κατοίκους αναλύονται ένα δείγμα το χρόνο, από (400) τετρακόσιους έως (1500) χίλιους πεντακόσιους κατοίκους τέσσερα δείγματα και από εκεί και πάνω (9) εννέα δείγματα το χρόνο. Εμείς κάθε φορά παίρνουμε μία απάντηση οι οποία δεν είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει ο Νόμος είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον πληθυσμό, τη Διεύθυνση υγείας για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και κάνουμε επαναληπτικές ενέργειες σε περίπτωση που είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο, δηλαδή κάνουμε υπερχλωριώσεις, απολυμάνσεις κ.λ.π, γενικά πέρα από την περίπτωση του Αρσενικού σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε πολύ καλής ποιότητας νερού. Αν διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι το νερό δεν είναι πόσιμο αλλά για οποιανδήποτε άλλη χρήση. Όσον αφορά τον αμίαντο, το δίκτυο κατασκευάστηκε στο Δήμο μας το 1967 με πρώτο το δίκτυο της Αριδαίας το οποίο κατασκευάστηκε  το 1968, τώρα όσο για τον αμίαντο το υλικό του είναι από τσιμέντο και δεν προσβάλει το πεπτικό σύστημα επικίνδυνος είναι ο αμίαντος όταν αναπνέουμε σκόνη αμιάντου διότι επιβαρύνονται τα πνευμόνια, οπότε βάση ιατρικών μελετών είναι επιβλάβής μόνο εισπνεόμενος υπάρχουν και οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας. 
	Ερώτηση του κ. Μιχαηλίδη Ευστάθιο
	Γιατί υπάρχει οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης για αλλαγή σωλήνων αμιάντου.
	Απάντηση προέδρου Δ.Ε.Υ.Α 
	Η οδηγία είναι για την προστασία των εργαζομένων γιατί σε μία πιθανή βλάβη επισκευάζοντας και κόβοντας των σωλήνα εισπνέουν τη σκόνη με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους άρα η οδηγία έχει βγει για την προστασία των εργαζομένων.
	Παρέμβαση του κ. Τουμανίδη Ευάγγελο
	Υπάρχουν πολλά χρέη από τους καταναλωτές και προτείνω να ενημερώσουμε τον κόσμο από χωριό σε χωριό ότι αν δεν πληρώσουμε θα υπάρχει πρόβλημα με την επιχείρηση και θα έχει αντίκτυπο σε όλους.
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Έχει πραγματοποιηθεί  μία επίσκεψη στην Τ.Κ Νότιας και έχει δρομολογηθεί και στο Μοναστηράκι, ξεκινάμε δηλαδή από τα χωριά τα οποία έχουν πρόβλημα λειψυδρίας σε αέρινους μήνες και θα συνεχίσουμε σε όλα τα χωριά. Όσον αφορά το κομμάτι των χρεώσεων σε σχέση με τον καταναλωτή πραγματοποιούμε ενημερώσεις σε κάθε καταναλωτή ξεχωριστά με δύο τρόπους πρώρα τηλεφωνικά και έπειτα εγγράφως ώστε ο πολίτης να μπορέσει να έρθει και να ρύθμιση τις οφειλές του για να επιλύσουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι δεν επαρκεί να πληρώνουμε όπως πληρώνουμε έως σήμερα, δηλαδή 20,75€  για τα χωριά χωρίς υδρόμετρα και 0,39 με υδρόμετρα για αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουμε στα δεδομένα της αναλογικής τιμολογιακής πολιτικής. 
	Προτάσεις κας Μελίτας Χισκάκη                                    
	Παρέμβαση του Αντιδημάρχου κ. Τσιμτσιρίδη (δεν έχει ψήφο στην Ε.Δ)  στις προτάσεις της κας Χισκάκη
	Να παραμείνουν κα Χισκάκη οι γεωτρήσεις που πληρώνει ο  Δήμος στη ΔΕΥΑ; Διότι στην εισήγηση σας κατάλαβα ότι είναι ένα κόστος ανελαστικά να μείνει στο Δήμο, είναι μη νόμιμη δαπάνη αν κάποια στιγμή έρθει έλεγχος νομιμότητας όσοι διοικούντες αποφάσισαν ελάφρυνσης του χρέους της ΔΕΥΑ με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε προβλήματα είναι μέγιστο πρόβλημα καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι επιβαρύνεται η ΔΕΥΑ, υπάρχει συζήτηση υπάρχει ορθολογικός τρόπος αυτό που προτείνεις να περαστούν ρολόγια και στον Δήμο θα πρέπει να γίνει άρα ο Δήμος αν πρέπει να μεταβιβάσει τις γεωτρήσεις στον Δήμο και θα πρέπει να χρεώσει η ΔΕΥΑ τον Δήμο για το νερό που καταναλώνει  δεν θα μπορεί να είναι νόμιμη δαπάνη αντίστοιχα γιατί δεν έχει το στοιχείο μέτρησης.
	Παρέμβαση κας Χισκάκη Μελίτας  
	Η ΔΕΥΑ είναι να την ρήξης στον γκρεμό το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί έγινε η συνένωση των δύο ΔΕΥΑ το 2011.      
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α προς τον κ. Λαζόπουλο
	Μέσα από την οικονομοτεχνική μελέτη υπάρχουν ουσιαστικά τρεις προτάσεις και όλες βασίζονται στον τομέα της ανταποδοτικότητας, η δική μου  άποψη σε αυτό το κομμάτι είναι ο καθένας θα πληρώνει αυτό που καταναλώνει άρα με την ύπαρξη υδρομέτρων θα έχουμε την ίδια μεταχείριση και για αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη συζήτηση.    
	Ερώτηση κ. Μιχαηλίδη Ευστάθιο
	Θα καταργηθούν η πάγιες χρεώσεις
	Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α
	Δεν υπάρχουν πάγιες χρεώσεις, υπάρχουν χρεώσεις ελάχιστης κατανάλωσης 
	Απάντηση Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α στην κα Χισκάκη Μελίτα
	Η μελέτη είναι οικονομοτεχνική αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κόστος που δημιουργεί το κάθε δίκτυο ύδρευσης ξεχωριστά στην επιχείρηση για την διαχείριση του, το ότι δεν έχουμε παροχόμετρο για να μετράμε πόσο νερό βγαίνει από τη δεξαμενή του κάθε χωριού δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό το κόστος μέσα από τη μελέτη το κόστος το διαχωρίζουμε σε τρία μέρη, στο λειτουργικό όσο αφορά τις βλάβες, στο λειτουργικό όσον αφορά τα διοικητικά έξοδα και στο κόστος άρδευσης, εκεί που υπάρχουν γεωτρήσεις στο τέλος της μελέτης προτείνουμε τις αλλαγές στο τιμολόγιο για να ισοσκελίσουμε τα έσοδα με τα έξοδα, το 1.000.000€ της διαφοράς αυτού που χρωστάμε με αυτά που έχουμε να εισπράξουμε δεν υπολογίζουμε τις αποσβέσεις. Μέσα στη μελέτη έχουν  υπολογιστεί  οι (22) είκοσι δύο γεωτρήσεις που πληρώνει ο Δήμος για λογαριασμό του και χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ δημιουργεί ένα λογαριασμό της τάξεως 450.000,00€, αυτό το κόστος είτε μέσω του Δήμου, είτε μέσω της ΔΕΥΑ καλείτε να το πληρώσει ο καταναλωτής μέσω του Δήμου από την Άρδευση μέσω της ΔΕΥΑ από την Ύδρευση αυτή ψαλίδα πρέπει να κλείσει δεν γίνεται να μην μπορεί να πληρώσει η ΔΕΥΑ γιατί δεν έχει έσοδα. Αυτά τα 450.000,00€ πρέπει να τα πληρώσει ο καταναλωτής ο οποίος και τα δημιουργεί αυτό ακριβώς δείχνει η μελέτη και πρέπει να πληρωθούν αναλογικά εκεί που υπάρχουν υδρόμετρα ανάλογα με το κόστος του κυβικού και όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα κατά κεφαλήν με βάση τα έξοδα που δημιουργεί κάθε κοινότητα προς το παρόν.
	Παρέμβαση Μελίτας Χισκάκη 
	Αν δεν μπει υδρόμετρο  στην είσοδο του κάθε χωριού που έχει αντλία ή να υπολογίζονται οι χρεώσεις  με τις κιλοβατώρες ή βάλτε υδρόμετρο. 
	Παρέμβαση  Παπαδόπουλου Χρήστου            
	Θα ξεκινήσω από το ερώτημα της κας Χισκάκη για τη συγχώνευση τον δύο ΔΕΥΑ το 2012-2013 όταν ήταν Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλμωπίας ο κύριος Κανονίδης με Δήμαρχο τον κύριο Πασόη Δημήτριο έκανε μέσα στο συμβούλιο ανακοίνωση τη χρέωση κάθε ΔΕΥΑ με βάση τα χρόνια λειτουργίας της ανέφερε λοιπόν ότι η ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου έφερε χρέη μόνο διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) € για το κοινό και με τα  ανείσπρακτα να είναι κοντά σε αυτό το ποσό  και η ΔΕΥΑ Αριδαίας  ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000,00)€ απαντάω λοιπόν στο ερώτημα που έθεσε.
	Παρέμβαση κας Χισκάκη 
	Της Αριδαίας η ΔΕΥΑ θα έκλεινε όχι του Εξαπλατάνου
	 
	Παρέμβαση Προέδρου ΔΕΥΑ
	Διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00_ ήταν το χρέος της ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου) 
	Προτάσεις κ. Παπαδόπουλου Χρήστο
	Βλέπω στην εισήγηση του Προέδρου για την διαγραφή των οφειλών να γίνεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ αυτό δεν το δέχομαι γιατί θα παίζεται πολιτικό παιχνίδι το κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου έχει δική του ανθρώπους για αυτό και προτείνω να βγαίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο για μαθαίνουμε τι γίνεται. Επίσης βλέπουμε ότι οι λογαριασμοί είναι τοκογλυφικοί.
	Να γίνει ρύθμιση με απαλλαγή προστίμων
	Να αναρτηθούν πίνακες στα χωριά ποιοί οφείλουν
	Να αξιοποιηθούν οι πηγές στα χωριά υπάρχουν χωριά όπως η Τ.Κ Κωνσταντίας η Τ.Κ Θηριόπετρας  οι οποίες έχουν  πηγές και τις έχουν εγκαταλείψει.
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Παπαδόπουλο
	Δεν μπορούμε να βγάλουμε λίστα οφειλετών γιατί προσβάλουμε τα προσωπικά δεδομένα έχουμε όμως με όλα τα τοπικά συμβούλια αλλά και με έναν πολίτη ξεχωριστά ώστε να έρθουν και να κάνουν ρύθμιση οφειλών τους, έχει οριστεί υπάλληλος ο οποίος επικοινωνεί γραπτώς και αυτή τη στιγμή εκδίδουμε τις βεβαιώσεις προς την Δ.Ο.Υ από το ποσό των πεντακοσίων (500,00)€ και άνω τμηματικά σε κάθε χωριό και μπαίνουμε δυστυχώς και στη διαδικασία διακοπής υδροδότησης, δεν μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία σε οικογένειες με προβλήματα ύστερα φυσικά από εξονυχιστικό έλεγχο  αλλά σε καταστήματα που λειτουργούν και με τα μέτρα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε άμεση εισπραξιμότητα.
	Απάντηση Διευθυντή ΔΕΥΑ στον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο
	Οι προσαυξήσεις όπως όλα τα πράγματα μπαίνουν όταν απολαμβάνουμε ένα αγαθό σήμερα και το πληρώνουμε αύριο όταν το πληρώνεις την ίδια ώρα δεν έχεις προσαυξήσεις, αυτό δημιουργεί ένα κενό στην επιχείρηση, όταν η επιχείρηση ξοδεύει για τη διαχείριση του νερού και δεν πληρώνεται εγκαίρως πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί αυτό το κόστος, επίσης για να εκμεταλλευτούμε μία πηγή πρέπει να παράγεις έργο, αν υπάρχουν μέτρα και πράξεις για να το εντάξουμε σε κάποιο μέτρο τότε το κάνουμε, σε εκείνο το σημείο κολλάμε και στο προσωπικό γιατί είναι ανταποδοτικό το θέμα δεν υπάρχει προσωπικό να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ο μέσος όρος του προσωπικού στις ΔΕΥΑ είναι ένα (1) άτομα ανά εξακόσια (600) καταναλωτές με τριάντα  30% διοικητικό και εβδομήντα 70% τεχνικό εμείς έχουμε το αντίθετο. 
	  
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Παπαδόπουλο
	Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε στην Χαλκιδική με την ΕΔΕΥΑ είναι το γεγονός ότι βεβαιώνονται στην ΔΟΥ οι βεβαιωτικοί κατάλογοι στους οποίους δίνουμε χωρίς να έχουμε την εισπραξιμότητα βέβαια η απάντηση της ΔΟΥ είναι ότι είναι δικό μας πρόβλημα γιατί η ΔΕΥΑ χρεώνεται τους καταλόγους σαν τιμολόγιο οπότε αν δεν είμαστε εντάξει στις τρέχουσες οφειλές  μας μπαίνουν και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις και σε αυτό απαντώ και στον κύριο Παπαδόπουλο για τις προσαυξήσεις στην ΔΕΥΑ.
	 Παρέμβαση Κ. Λαζόπουλο 
	Διάβασα στην εισήγησή σας ότι πρέπει να αλλάξουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να καλύπτεται νομικά όταν βεβαιώνει στην ΔΟΥ βεβαιωτικούς καταλόγους, δηλαδή τώρα δεν καλύπτεται νομικά;
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Λαζόπουλο
	Αυτό το λέμε για να θωρακίσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την επιχείρηση με το κανονισμό δικτύου ύδρευσης γιατί υπάρχουν ένα δύο παραδείγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και καλύπτοντας νομικά την επιχείρηση στην πλειοψηφία της καλύπτεται να βεβαιώνει προς την ΔΟΥ. 
	Παρέμβαση Κ. Λαζόπουλο
	Αναφέρεστε σε κάποια σημεία για τη κλοπή νερού και για αλλαγή πολιτικής έχετε βρει τον τρόπο; 
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στο κ. Λαζόπουλο
	Να υπάρχουν μεγαλύτερα πρόστιμα για κλοπή νερού
	Παρέμβαση κ. Λαζόπουλο
	Επίσης αναφέρετε να ξεκαθαριστεί το γεγονός ύπαρξης άλλης χρήσης του νερού, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι κάποιος παίρνει το νερό της ύδρευσης και το χρησιμοποιεί ως άρδευση επίσης αναφερθήκατε σε έρευνα και έλεγχο, ο έλεγχος με την δική μου εμπειρία είναι να πραγματοποιείται σε ποσοστό  (15%) για να βλέπουμε αν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. 
	Προτείνω λοιπόν να ανοίξει μία ιστοσελίδα για ενημέρωση των πολιτών ώστε να αναφέρονται τα προβλήματα που έχει ο κόσμος ώστε σε τέτοιες συζητήσεις να υπάρχουν απαντήσεις σε οπουδήποτε ερώτημα.  
	 
	 Παρέμβαση του Αντιδημάρχου κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο (δεν έχει ψήφο στην Ε.Δ)  στη πρόταση του κ. Λαζόπουλου.
	Είμαστε σε επικοινωνία και διαπραγμάτευση με εταιρία λογισμικού για να αναπτυχθεί αυτό το λογισμικό στο Δήμο Αλμωπίας, είναι μία εφαρμογή η οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου οποιοσδήποτε πολίτης θα θέτει ερωτήματα ή θα δηλώνει βλάβες θα έρχεται το αίτημα αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες και το σημαντικότερο είναι ότι ο πολίτης θα έχει άμεσα αντίληψη το πώς εξελίσσεται το αίτημά του και θα έχει άμεση απάντηση από το αρμόδιο τμήμα για γνώση του συμβάντος.
	   
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στον κ. Λαζόπουλο
	Εμείς ως ΔΕΥΑ έχουμε κάνει μία έρευνα ώστε να είναι συμβεβλημένη η υπηρεσία μας, με αυτή του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μπει στη διαδικασία έρευνας και πρόσκλησης ενδιαφέροντος και για την αλλαγή χρήσης διαχείρισης του οικονομικού προγράμματος σε ποιο εξελιγμένα πρότυπα.
	Παρέμβαση του κ. Λαζόπουλου 
	Ποια είναι η βασική αιτία αυτών που δεν πληρώνουνε το έχετε ψάξει αυτό το ζήτημα; Γιατί ένας χρήστης αρνείται να πληρώσει το νερό και επιβαρύνεται ο Δήμος και οι υπόλοιποι πολίτες; Θα ήταν καλό να υπήρχαν οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εδώ και να μας εξηγήσουν τα προβλήματα τον κατοίκων που δεν πληρώνουν.
	  
	Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑ στον κ. Λαζόπουλο
	Έγινε διαβούλευση με όλα τα τοπικά συμβούλια και καταγράψαμε όλα τα δεδομένα τώρα γιατί δεν πληρώνουν μία αντίληψη ορισμένων πολιτών  είναι ότι το νερό έρχεται από τις πηγές των  βουνών και δεν επιβαρύνονται.
	Δήμαρχος 
	Η απορία του κυρίου Λαζόπουλου είναι εύστοχη διότι θα δώσει και τις λύσεις οι πολίτες λένε δεν πληρώνω όλοι δεν πληρών και εγώ άρα θέλουν ίση αντιμετώπιση και δικαίωση για όλους ακόμα ισχυρίζονται πως δεν χρησιμοποιούν γεωτρήσεις άρα δεν πληρώνω ρεύμα, άρα ο πολίτης θέλει να πληρώνει αυτό που καταναλώνει.
	Πρόεδρος ΔΕΥΑ 
	Αφού ακούσαμε όλες τις απόψεις και έχετε μπροστά σας τις εισηγήσεις για τον κανονισμό δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης την οικονομοτεχνική μελέτη και την εισήγηση την δικιά μου η ΔΕΥΑ από το χθες μέχρι το σήμερα νομίζω ότι έγινε κατανοητό σε όλους ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε ως εδώ αναλύουμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουμε λειτουργήσει για να μη συμβαίνει αυτό που συνέβαινε, αναφέρθηκε η σημερινή κατάσταση της ΔΕΥΑ και τρόπος λειτουργίας και καταλήξαμε στο μείζον ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ  από εδώ και έπειτα και του κανονισμού δικτύου ύδρευσης, εγώ από όλους εσάς θα ήθελα να κρατήσετε ότι για τα δεδομένα της ισοτιμίας και της ισονομίας για την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης προς όλους και την αποκατάσταση των αδικιών προτείνω το μέτρο της αναλογικής πολιτικής ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους βάση και της μελέτης της οποίας υπάρχει προτείνω την αλλαγή του κανονισμού δικτύου ύδρευσης. Αυτά τα θέματα θα είναι στο επόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους του αιρετούς που έχουν εκλεχθεί και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε την γενική συνέλευση για όλους τους πολίτες και όποιες αλλαγές προτείνουνε θα τις λάβει υπόψη το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ.
	Παρέμβαση του κ. Ασβεστόπουλου Δ/ντη ΔΕΗ Έδεσσας( χωρίς ψήφο στην Ε.Δ) 
	Από όσα άκουσα κατάλαβα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε θετικό πρόσημο και δεύτερον τη προηγούμενη θητεία έγιναν δύο γενικές συνελεύσεις μία στη Τ.Κ  Προμάχων  με σκοπό να αρχίσει η αποπληρωμή των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000)€  και μία στην Τ.Κ Ιδας, τα αποτελέσματα αυτά ως προς τα οικονομικά δεδομένα αν μπορούμε να τα έχουμε και τρίτον πιστεύω στην Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να έχετε μία κεντρική πρόταση.   
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