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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 43

Περίληψη
Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης και παράδοση στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος
της απογραφής των παγίων του ΔΞ που αφορά τις υπηρεσίες
ύδρευσης αποχέτευσης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 5214/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Γιαννώτα Θεοδώρα
19) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Γκιρτζίκη Αλεξία
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γουναρίδης Στυλιανός
21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Δημούδη Χρυσούλα
22) Παρτσαλίδου Δέσποινα
6) Ηλιάδης Θωμάς
23) Πυρνάρη Ειρήνη
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
27) Τσαρεκτσή Τζενάν
11) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Κιρατζή Ερκάν
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κολλάρος Γεώργιος
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Χαριτωνίδου Ειρήνη
15) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Μούρκας Χρήστος
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
5) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
6) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
3) Λύρατζης Πασχάλης
7) Τσεγγελίδης Ιωάννης
4) Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Μούρκας αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.5329/23-2-2018
εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1)Το Π.Δ.315/99 κεφάλαιο 1.1.παρ.1.1.108. 2)Τον Ν.3463/06 άρθρο 178 3)Τον
Ν.3852/10 άρθρο 271 4)Την απόφαση 74445/29-12-2010 άρθρο 3 του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία αναφέρει ότι «Οποιεσδήποτε διαφορές στις
ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και
κατ’ αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου. 5)Την ΠΟΛ.1551/13-1-2015 του Υπ .Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6)Την
Απόφαση Δημάρχου 1001/14-6-2016 περί ορισμού των υπαλλήλων (Παυλίδη Σάββα και Τσακμάκη
Ιωάννη) του Δ. Ξάνθης της καταγραφής των αντλιοστασίων & δεξαμενών του πρώην Δ. Σταυρούπολης.
7)Το Υπηρεσιακό Σημείωμα τον υπαλλήλων Παυλίδη Σάββα και Τσακμάκη Ιωάννη με την καταγραφή
των αντλιοστασίων & δεξαμενών 8)Την καταγραφή των δικτύων μεταφοράς νερού (εσωτερικών &
εξωτερικών) 9) Το από 24/01/2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ξάνθης 10)το άρθρο 3 του Ν.1069/80 11)το άρθρο
109 του Ν.3852/10 12) την με αρ.423/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί της
¨έναρξης διαδικασιών επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης
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(ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης¨ 13) Το από 23/02/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δ/νσης Οικονομικών Τμήματος Λογιστηρίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Νόμου 1069/80, περί διεύρυνσης αντικειμένου και
επέκτασης περιοχής αρμοδιότητας και συγκεκριμένα στην παρ. 2 αναφέρεται ότι: «Η περιοχή
αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου ή κοινότητας μπορεί να επεκτείνεται: α) στις εδαφικές
περιφέρειες όμορων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Ν. 2539/97 του ίδιου δήμου ή
κοινότητας ή τμημάτων αυτών μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία
εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ., β) στις
εδαφικές περιφέρειες όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων ή τμημάτων
αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που
δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Στην περίπτωση που οι όμοροι δήμοι ή κοινότητες ή τα όμορα δημοτικά ή
κοινοτικά διαμερίσματα υπάγονται σε όμορους δήμους ή κοινότητες διαφορετικών Περιφερειών η σχετική
απόφαση εγκρίνεται με πράξη των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που δημοσιεύεται
στην Ε.τ.Κ.».
Συνεπώς όταν στην περιοχή ενός νέου Δήμου λειτουργούσε μία ΔΕΥΑ και υπηρεσίες ύδρευσης –
αποχέτευσης στους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες που συνενώνονται, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα όρια ευθύνης της υπάρχουσας ΔΕΥΑ, την περιοχή δηλαδή όπου
παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και να ενσωματώσει τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά
στοιχεία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην επιχείρηση. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργία νέας
επιχείρησης, αλλά επέκταση της υπάρχουσας χωρίς να δημιουργούνται σημαντικά νομικά, διοικητικά και
φορολογικά θέματα
Έχοντας δε υπόψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιό σας με την 423/2014 απόφασή του αποφάσισε «Την
έναρξη διαδικασιών επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Νόμου
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), τότε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1069/80 η
επιχείρηση θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης. Από τον συνδυασμό των επόμενων διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 1069/80 και των
άρθρων 1192 εδ. 2 και 1198 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι οι υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης θα
μεταβιβαστούν από τους ΟΤΑ στη ΔΕΥΑ με την εξής διάκριση: α) τα κινητά αυτοδίκαια και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση «άμα τη συστάσει της επιχείρησης», β) τα ακίνητα από την άποψη του ενοχικού δικαίου
(π.χ. χρήση, κάρπωση) αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση «άμα τη συστάσει της επιχείρησης»,
ενώ από την άποψη του εμπράγματου δικαίου με τη μεταγραφή της έκθεσης απογραφής στο οικείο
Υποθηκοφυλακείο.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα των υπαλλήλων που
επιφορτίσθηκαν με την καταγραφή των αντλιοστασίων (με τους ηλεκτρικούς πίνακες, τους χλωριωτές, τα
αντλητικά συγκροτήματα,κλπ) ύδρευσης και των δεξαμενών της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης, όπως
επίσης και με την καταγραφή των δικτύων ύδρευσης έγινε αποτίμηση των αξιών για κάθε ένα από αυτά
όπως αναλύονται παρακάτω.
1.ΜΥΡΤΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας
600 €
β) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
1.200 €
γ) Δεξαμενή Δ1 διαστ.(4Χ4Χ2)
10.725 €
δ) ΔεξαμενέςΔ2 & Δ3 διαστ.(4Χ4Χ2)Χ2
21.450 €
ε)Προθάλαμοι διαστ.(4Χ4Χ2) & διαστ.(8Χ2Χ3)
21.450 €
στ)Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1000m
2.000 €
ζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 500m
1.900 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΡΤΟΥΣΑ
59.325 €
2. ΧΑΛΕΠΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας
1.000 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
200 €
δ) Πίνακας χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενή Δ1 διαστ.4Χ4Χ2,5)
10.725 €
στ)Δεξαμενή Δ2 διαστ.(5,4Χ4Χ2,2)
14.479 €
ζ) Προθάλαμος διαστ.(3Χ5Χ5)
10.055 €
η) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1000m
2.000 €
θ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 7500m
28.500 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΕΠΙ
67.909€
3. ΔΡΥΜΙΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Κατασκηνώσεις )
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Ηλεκ/κός πίνακας
β) Χλωριωτής
γ) Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
δ) Πίνακας χλωριωτή

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
1.000 €
800 €
200 €
150 €
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ε) Αντλία Speroni inverter
στ) Πιεστικό inverter 750 W
ζ) Δεξαμενές Δ1 & Δ2 διαστ.(3,6Χ4,5Χ3)Χ2
η) Προθάλαμος διαστ.(3,6Χ1,7Χ3)
θ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1500m
ι) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 4000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΥΜΙΑ κατασκηνώσεις
4. ΔΡΥΜΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.400 €
1.000 €
21.718 €
4.102 €
3.000 €
15.200 €
48.570 €

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

α) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός
β) Χλωριωτής
γ) Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
δ) Πίνακας χλωριωτή
ε) Αντλία Ισχύος 15 HP
στ)Δεξαμενές Δ1 & Δ2 διαστ.(4Χ4Χ3)Χ2
ζ) Προθάλαμος διαστ.(3,6Χ1,7Χ3)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΥΜΙΑ

1.600 €
800 €
200 €
150 €
1.600 €
21.450 €
4.102 €
29.902 €

5. ΠΑΣΧΑΛΙΑ (όπως Δρυμιάς)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός
1.600 €
β) Χλωριωτής
400 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
200 €
δ) Πίνακας χλωριωτή
150 €
ε) Αντλία Ισχύος 30 HP
2.200 €
στ)Δεξαμενές Δ1 & Δ2 διαστ.(4Χ4Χ3)Χ2
18.386 €
ζ) Προθάλαμος διαστ.(3,6Χ1,7Χ3)
3.516 €
η) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 2000m
7.600 €
θ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ110 4000m
22.400 €
ι) Αντλιοστάσιο (5Χ2Χ3)
6.703 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
63.155 €
. Α. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (οικία Βουρνούκα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός
1.000 €
β) Πίνακας διαβρωμένος
100 €
γ) Αντλία CAPRARI Ισχύος 35 HP
1.235,10 €
δ) Οικίσκος (3,6Χ3,6Χ3)
6.205 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ Α. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (οικία Βουρνούκα)
8.540,10 €
Β. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ επάνω βουνό (νέα δεξαμενή πρόσφατης κατασκευής)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
1.200 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 75 lt
150 €
δ) Πίνακας χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενές Δ1 & Δ2 διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5)Χ2
20.474,77 €
στ)Προθάλαμος διαστ.(2,5Χ3,5Χ3,5)
10.235,71 €
ζ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 1500m
5.700 €
η) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ125 2500m
24.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ Β. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
62.710,48 €
7. ΙΩΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) 2 Ηλεκ/κοί πίνακες τριφασικοί νέα δεξαμενή
β) 2 Χλωριωτές
γ) 2 Δεξαμενές χλωρίου 200+100 lt
δ) 2 Πίνακες χλωριωτών
ε) Αντλία CAPRARI Ισχύος 30 HP
στ) Αντλία 30 HP ORCA εφεδρική
ζ) 2 Ηλεκ/κοί πίνακες τριφασικοί παλιά δεξαμενή
η) Δεξαμενή Δ1διαστ.(4Χ4Χ3)
θ) Δεξαμενή Δ2 διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5)
ι) Προθάλαμος διαστ.(6,7Χ3,9Χ3,7)
ια)Αντλιοστάσιο διαστ.(3,5Χ3,5Χ3,5)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
1.500 €
1.600 €
300 €
300 €
1.451,91 €
1.738,80 €
800 €
7.661 €
10.235,71 €
32.318,68 €
9.384 €
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ιβ)Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 2500m
ιγ)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ160 5000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΙΩΝΙΚΟ

9.500 €
83.000 €
161.446,71 €

8. ΑΝΩ ΙΩΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας
600 €
β) Δεξαμενές διαστ.(6Χ3,5Χ3,5)
20.110 €
γ) Προθάλαμος διαστ.(3,5Χ6Χ5,3)
16.088 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΙΩΝΙΚΟ
36.798 €
9. ΟΡΕΣΤΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
δ) Πίνακας
ηλεκ/κός
800 €
ε) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
2.200 €
στ) Δεξαμενή διαστ.(4Χ4Χ2)
10.725 €
ζ) Προθάλαμος διαστ.(1,8Χ2,7)
3.258 €
η)Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 500m
1.000 €
θ)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 2000m
4.000 €
ι)Αντλιοστάσιο διαστ.(2Χ2Χ2)
2.681 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΝΗ
26.364 €
10. ΙΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός
1.400 €
β) Αντλία Ισχύος 15 HP
1.385,56 €
γ) Αντλιοστάσιο διαστ.(2Χ2Χ2)
2.681 €
δ) Δεξαμενή διασ.(4Χ4Χ3)
10.725 €
ε) Υποβρύχιο 1ΗΡ
511,79 €
στ) Πίνακας ηλεκ/κός
1.200 €
ζ) Χλωριωτής
800 €
η)Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
200 €
θ) Πίνακας χλωριωτή
100 €
ι) Δεξαμενές διαστ.(4Χ4Χ3)Χ2
21.450 €
ια) Προθάλαμος διαστ.(3Χ3,8Χ3,4)
7.641 €
ιβ)Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 2000m
4.000 €
ιγ)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 3000m
6.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΙΣΑΙΑ
58.094,35 €
11. ΜΕΓΑ ΕΥΜΟΙΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α. ΔΕΞΑΜΕΝΗ
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενή διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5)
15.880,45 €
στ) Προθάλαμος διαστ.(3,5Χ2,5Χ3,5)
15.880,45 €
Β. ΔΕΞΑΜΕΝΗ
α) Πίνακας ηλεκ/κός
1.200 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 200 lt
200 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Οικίσκος διαστ.(2Χ2Χ2)
2.681 €
στ) Δεξαμενή διαστ.(2Χ2Χ2)
2.298 €
ζ) Υποβρύχιο
511,79 €
η) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 2000m
4.000 €
θ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 4000m
8.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑ ΕΥΜΟΙΡΟ
53.530,30 €
12. ΓΕΡΑΚΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α. Αντλιοστάσιο Ύδρευσης
α) Πίνακας ηλεκ/κός τριφασικός αντλιών
1.200 €
β) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
923,10 €
γ) Αντλιοστάσιο διαστ.(4Χ2,4Χ2,5)
6.435 €
Β. Δεξαμενή επάνω
α) Χλωριωτή
800 €
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
γ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
δ) Δεξαμενές διαστ.(3,5Χ3,5Χ2)Χ2
16.422 €
ε) Προθάλαμος διαστ.(2,5Χ5Χ3,2)
8.379 €
στ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 2000m
4.000 €
ζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 3000m
6.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑΚΑ
44.409,10 €
13. ΠΙΛΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α1
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 500 lt
250 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενή διαστ.(2Χ1,5Χ2)
1.724 €
στ) Οικίσκος διαστ.(2Χ1,5Χ2)
1.436 €
Α2
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 500 lt
250 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενές διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5) Χ 2
31.766,60 €
στ) Προθάλαμος διαστ.(3,5Χ2,5Χ3,5)
15.880,45 €
Α3
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 500 lt
250 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενή διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5)
15.880,45 €
στ) Οικίσκος διαστ.(2,3Χ1,5Χ3)
2.643€
ζ) Δεξαμενή διαστ.(3,5Χ3,5Χ2,5)
5.865€
η) Προθάλαμος διαστ.(2,3Χ1,5Χ3)
1.652€
θ) Υποβρύχιο
393,60€
ι) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1500m
3.000€
ια) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 6000m
12.000€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΛΛΗΜΑ
98.241,10 €
14. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός
β) 2 Χλωριωτές
γ) 2 Δεξαμενές χλωρίου 250+150 lt
δ) 2 Πίνακες χλωριωτών
ε) Αντλία Ισχύος 15 HP
στ) Αντλία Ισχύος 15 HP
ζ) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
η) Δεξαμενές διαστ.(3,6Χ3,5Χ2,5) Χ2
θ) Προθάλαμος διαστ.(7,5Χ3Χ3,5)
ι) Δεξαμενές διαστ.(13,2Χ6,5Χ5)
ια) Προθάλαμος διαστ.(5Χ5,5Χ6,3)
ιβ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90
3500m
ιγ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ160
2000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
1.600 €
1.600 €
350 €
300 €
1.141,97 €
1.141,98 €
2.800 €
16.892€
15.082€
29.199€
18.434€
13.300€
33.200€
135.040,95€

15. ΚΟΜΝΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
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α) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
β) 2 Χλωριωτές
γ) 2 Δεξαμενές χλωρίου 250+190 lt
δ) 2 Πίνακες χλωριωτών
ε) Αντλία επάνω δεξαμενή
στ) Αντλία
ζ) 2 Ηλεκ/κοί πίνακες τριφασικοί
η) Ηλεκ/κός πίνακας τριφασικός με soft starter
θ) Δεξαμενές διαστ. 2Χ(5,2Χ4Χ2,8)
ι) Προθάλαμος διαστ.(5,2Χ2,6Χ5)
ια) Δεξαμενές διαστ.2Χ(10,25Χ5,5Χ4)

2.600 €
1.600 €
400 €
300 €
1.200 €
1.200 €
1.600 €
1.600 €
27.886 €
9.063 €
75.572 €

ιβ) Προθάλαμος διαστ.(9,5Χ3Χ4)
ιγ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 4000m
ιδ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ160 3000m
ιε) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ160 7000m
ιζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ200 5000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑ

19.104 €
8.000 €
49.800 €
116.200 €
121.500€
437.625€

16. ΔΑΦΝΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Επάνω δεξαμενή
α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V
800 €
β) Χλωριωτής
800 €
γ) Δεξαμενή χλωρίου 220 lt
150 €
δ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
ε) Δεξαμενές διαστ. 2Χ(6,5Χ5,2Χ2,5)
130.436,84 €
στ) Προθάλαμος διαστ.(5Χ2,8Χ5,2)
56.188,19 €
ζ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 2500m
9.500 €
η)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ110 7000m
39.200 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΑΦΝΩΝΑ
237.225,03 €
17. ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

α) Φωτοβολταικό με μπαταρία 12V

800 €

β) Χλωριωτής

800 €

γ) Δεξαμενή χλωρίου 500 lt

250 €

δ) Δεξαμενές διαστ. 2Χ(3,6Χ3,6Χ3)
ε) Προθάλαμος διαστ. (3Χ5)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

12.410€
7.182 €
21.442 €

18. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Χλωριωτής
800 €
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
γ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
δ) Δεξαμενή διαστ.(4,5Χ6Χ3)
12.928€
ε) Προθάλαμος διαστ.(2Χ2Χ4,6)
1.915 €
στ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1000m
2.000 €
ζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 5000m
10.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
27.893 €
19. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Δεξαμενή διαστ. (4Χ6Χ2,5)
β) Προθάλαμος διαστ.(3Χ2Χ3,2)
γ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63
300m
δ)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
11.491€
2.873 €
600 €
3.800 €
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1000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟ

18.764 €

20. ΚΑΣΤΑΝΙΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Χλωριωτής
800 €
β) Δεξαμενή χλωρίου 210 lt
150 €
γ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
δ) Δεξαμενή διαστ. (2,5Χ6,8Χ2,2)
11.395€
ε) Προθάλαμος διαστ.(3Χ1,5Χ3)
3.016 €
στ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1000m
2.000 €
ζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 5000m
10.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΤΗ
27.511 €
21. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ ΚΑΤΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Χλωριωτής
800 €
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
γ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
δ) Δεξαμενές διαστ.2Χ(4Χ5,2Χ2,5)
23.902€
ε) Προθάλαμος διαστ. (2,5Χ5,2Χ4,8)
7.469 €
στ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 1500m
3.000 €
ζ)Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 2000m
7.600 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ
43.021 €
22. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ ΑΝΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Χλωριωτής
800 €
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
100 €
γ) Πίνακας Χλωριωτή
150 €
δ) Δεξαμενές διαστ.2Χ(4Χ5Χ3)
22.982 €
ε) Προθάλαμος διαστ.(2Χ1,5Χ2,3)
1.724 €
στ) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 2000m
7.600 €
ζ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 4000m
15.200 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ
48.556 €
23. ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Χλωριωτής
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
γ) Πίνακας Χλωριωτή
δ) Δεξαμενή διαστ.(9Χ10Χ2)
ε) Προθάλαμος διαστ.(2Χ2Χ2)
στ) Δεξαμενή διαστ.(4Χ6)
ζ) Προθάλαμος διαστ. (3Χ3)
η) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90
4000m
θ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ110
8000m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ
24.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
800 €
100 €
150 €
43.092 €
1.915 €
11.491 €
4.309 €
15.200 €
44.800 €
121.857 €

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Χλωριωτής
β) Δεξαμενή χλωρίου 100 lt
γ) Πίνακας Χλωριωτή
δ) Φωτοβολταικό
ε) Δεξαμενή διαστ.(6,8Χ10,65Χ3)
στ) Προθάλαμος διαστ.(1,5Χ2Χ3)
ζ) Αντλία
η) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ90 3500m
θ) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ160 2000m

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
800 €
100 €
150 €
800 €
34.675 €
1.435 €
1.322,40€
13.300 €
33.200 €
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ
25.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

85.782,40 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
α) Εσωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ63 500m
1.000 €
β) Εξωτερικό Δίκτυο μεταφοράς Νερού Φ125 3000m
28.800 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
29.800 €
Έχοντας Υπόψη όλα τα ανωτέρω καλείται το Συμβούλιό σας να αποφασίσει:
Για την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ξάνθης στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης και τη παράδοση στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος της απογραφής του Δήμου
Ξάνθης που αφορά της υπηρεσίες ύδρευσης –αποχέτευσης».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται
στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους
δημοτικούς συμβούλους οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ και τον Δήμαρχο Ξάνθης.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Τσέπελη ο οποίος
μεταξύ άλλων που είπε ζήτησε να συμπληρωθεί στην εν λόγω απόφαση ότι οι μελέτες που υπάρχουν στη
ΔΤΥΔΞ να μεταβιβαστούν στη ΔΕΥΑΞ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκης ο
οποίος είπε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, αν ξέρετε το πώς πλέον προκηρύσσονται οι μελέτες και το τι
μεγάλη διαδικασία είναι για να γίνει μία μελέτη που θέλει 6-7 μήνες κι εμείς λέμε, παραδεχόμαστε ότι
σήμερα εδώ ότι υπάρχουν μελέτες στην τεχνική υπηρεσία και χρειάζονται επικαιροποίηση θα
παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών στο επόμενο ΔΣ ή τον όποιο αρμόδιο θέλει, να
‘ρθουν εδώ αυτές οι μελέτες στο ΔΣ και να μεταβιβαστούν χθες στη ΔΕΥΑΞ. Γιατί προγράμματα όπως το
αρμόδιο υπουργείο έβγαλε και πάλι ήμασταν απών, όπως προγράμματα που μπορεί να τρέξει η ίδια η
περιφέρεια, είναι αμαρτία να μην έχουμε από τη στιγμή που υπάρχει στην τεχνική υπηρεσία έτοιμη μελέτη
να μην τη φέρουμε εδώ για επικαιροποίηση. Αυτό και κλείνω».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Κυριάκο Παπαδόπουλο ο οποίος
διευκρίνισε ότι η εν λόγω μελέτη ήταν έργο ενταγμένο το 2012, ο δήμος Ξάνθης έκανε τη μελέτη δεν
έτυχε χρηματοδότησης το 2014 «….και ξέρει ο κ. Τσέπελης γιατί δεν έλαβε τύχη, δεν θέλω να μπω σ’
αυτό το θέμα. Καλώς το θέσατε, πρέπει να πάει στη ΔΕΥΑ. Και φυσικά εννοείται ότι η μελέτη θα πάει στη
ΔΕΥΑ. Πριν να γίνει η επέκταση μέχρι τώρα λέγατε ότι η τιμολογιακή πολιτική πάρθηκε πριν την
επέκταση. Πριν την επέκταση πώς θα αιτηθεί η ΔΕΥΑ χρηματοδότηση για μία μελέτη. Τώρα που θα γίνει
η επέκταση θα αιτηθεί» και συνεχίζοντας ζήτησε να συμπληρωθεί στην απόφαση ό,τι υποδομή υπάρχει σε
μελέτες από το δήμο Ξάνθης που αφορά στην ύδρευση της Σταυρούπολης να μεταβιβαστεί στη ΔΕΥΑ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκης ο
οποίος στην τοποθέτησή του είπε τα εξής: «Θα επικαλεστώ μόνο τη συνέντευξη του κ. Σδρέβανου που
είπε ότι δεν ενέταξα σ’ αυτό το πρόγραμμα γιατί το ενέταξα στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Κι άλλες ΔΕΥΑ
λοιπόν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας αλλά πήραν και απ’ αυτό το πρόγραμμα. Από κει και πέρα
θα ξεκινήσω πάλι από τον κ. Σδρέβανο μια που με τόση ευκολία μας παρουσίασε την ψήφιση του νόμου
και θα επικαλεστώ τις λίγες νομικές γνώσεις που έχω και τους νομικούς που βρίσκονται εδώ σ’ αυτή την
αίθουσα ότι ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του, τίποτε άλλο και τίποτε παραπάνω. Γι’ αυτό λοιπόν
εμείς σαν Κοινωνία Δημοτών δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ούτε το 4ο θέμα, ούτε το 5ο θέμα, γιατί ακόμα
δεν έχει δημοσιευθεί και το πιο βασικό για μας είναι η παραδοχή της υπηρεσίας εδώ ότι υπάρχει ένα θολό
τοπίο με τις εγκαταστάσεις και τα οικόπεδα που υπάρχουν στο δήμο Σταυρούπολης και δεν ξέρουμε τι
είναι και σε ποιον ανήκουμε κι αν τα περιλαμβάνουμε ή όχι. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο για όλα αυτά που
προηγήθηκαν και είπαμε και στις τοποθετήσεις και για το νόμο οποίος ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί αλλά
και γι’ αυτό που προϋπήρχε στη συζήτηση με την κατάθεση του ερωτήματος του κ. Καμαρίδη για τα
πρακτικά, η Κοινωνία Δημοτών ψηφίζει κατά. Και στο τέσσερα και στο πέντε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Σωτήριο Τσιακίρογλου ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε τα εξής: «για το τέταρτο και πέμπτο θέμα, ειπώθηκαν πάρα πολλά, εμείς οι νέοι
δημοτικοί σύμβουλοι, στο νέο δημοτικό συμβούλιο, τι είναι αυτό που ξέρετε όλοι εσείς και δεν ξέρουμε
εμείς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες από δω, δυο μελέτες από κει, λαγοί μέσα….Αυτό
που ξέρω εγώ μπορώ να σας πω, να σας πω για το Χαλέπι. Το Χαλέπι, έχει επάρκεια νερού σε διάφορες
πηγές και δρομολογήθηκε δεν ξέρω ποια δημοτική αρχή και ποιος ήταν στη ΔΕΥΑΞ τότε, να παρθεί νερό
από το ποτάμι από κάτω, μία υπερφίαλη, ένας (δεν ακούγεται καθαρά) θα έλεγα, για να αρδεύσουμε για να
δώσουμε πόσιμο νερό σε ένα χωριό το οποίο έχει 10 οικογένειες. Να παρθούν χρήματα, να δοθούν
χρήματα πάρα πολλά. Να σπαταληθούν μάλλον χρήματα πάρα πολλά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι
η εικόνα που δείχνουμε εδώ προς τα έξω δυστυχώς δεν είναι εικόνα ενός συμβουλίου που έχει ένα κύρος
και μια σοβαρότητα. Δεν θέτουμε μομφή προς το προεδρείο, προς όλους μας εδώ πέρα, ούτε …., προς εμέ
πρώτα και προς άλλους…μια που δεν έχουμε παιδικές χαρές έξω μήπως θέλει να ‘ρθει ο κόσμος στην
παιδική χαρά που έχουμε εδώ μέσα, δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς στο συγκεκριμένο θέμα θα
ψηφίσουμε λευκό. Το τέσσερα και το πέντε. Ευχαριστούμε πολύ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε τα εξής: «Μας φέρατε το Δεκέμβριο του 2014, νέοι κι εμείς, δεν ξέραμε έχει
δίκιο ο κ. Τσιακίρογλου, να ψηφίσουμε την επέκταση αυτήν. Την ψηφίσαμε δεν σας έβγαινε, κάνατε την
κολοτούμπα, την αλχημεία, την παρατυπία, την παρανομία και πήγε στο 2016. Μέχρι το 2016 είχατε δύο
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χρόνια καιρό. Πάλι δεν καταφέρατε να κάνετε την επέκταση. Από το 2016 την πήγαμε στο Δεκέμβριο του
2017. Πάλι δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι για το οποίο είχαμε αποφασίσει. Και δεν μπορώ να
καταλάβω γιατί κατεβαίνει τώρα. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να ψηφίσουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο,
έτσι; Τουλάχιστον έτσι φαίνεται, αλλά και πάλι είναι έκνομο. Γιατί ο νόμο προβλέπει μέχρι και σήμερα
που ισχύει ότι μέχρι τις 31-12-2017 θα μπορούσε να γίνει αυτή η πράξη. Εάν αυτή τη συζήτηση τη
φέρνατε μετά από 20 μέρες και ίσχυε κάποιος άλλος νόμος, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Βέβαια
είναι γνωστό ότι εσείς έχει μία μαντική ικανότητα όπως αποδείξατε και ξέρετε τι θα ψηφιστεί σε 15 μέρες
ώστε να μπορέσετε να πάρετε τη σημερινή απόφαση. Αλλά ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Δεν βαριέσαι και ο
νόμο δεν βαριέσαι κιόλας, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Η ερώτηση είναι η εξής. Για να το
παραλάβετε αυτό το πράγμα. Ακόμη δεν συμφωνήσατε ποιανού είναι η ιδιοκτησία, ποιανού δεν είναι, πού
παίρνουμε, πού κάνουμε, τι ράνουμε. Έρχεται η ΔΕΥΑΞ και παίρνει μία απόφαση, ήμουν ενάντια εγώ
εκεί, για την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή. Έρχομαι εγώ που δεν έχω τίποτα, στο σπίτι του κ. Δρεμσίζη
και αποφασίζω πόσο θα πουλάει, πόσο θα βγάζει, ποια μέρα θα βγάζει τα σκουπίδια του έξω και πόσο θα
πληρώνει την καθαρίστριά του. Στο δικό μου το σπίτι. Αυτό έκανε η ΔΕΥΑΞ. Χωρίς να έχει καμία….γιατί
μην ξεχνάτε είναι εταιρία η ΔΕΥΑΞ. Δεν είναι δήμος. Η διοίκηση λοιπόν της εταιρίας, έτσι γιατί ήθελε,
γιατί εγώ δεν θα πω αυτό που απαντήθηκε εκεί μέσα όταν ρώτησα τι γίνεται; Μου είπαν είναι ευθύνη του
δήμου. Έχουμε παρόντες εδώ. Λοιπόν. Άρα, εδώ έχει παρατυπήσει. Να μην πω παρανομήσει γιατί το
έχουμε…τον όρο τον έχουμε κάνει κουρέλι. Έχει παρατυπήσει η ΔΕΥΑΞ για άλλη μια φορά και
εμφανίζεται σήμερα ο κ. Δήμαρχος και τι λέει; Ναι, μπορεί να είναι έτσι αλλά από κάποιες αποφάσεις
προηγούμενες, αυτό κατάλαβαν κι έτσι έπρεπε να πράξουν. Δεν απαντάει όμως να καλύψει τον πρόεδρό
του στο αν συμφωνεί και αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτουνού που ψήφισε η ΔΕΥΑΞ δηλαδή των 15€ αν
θυμάμαι καλά κατά άτομο. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι εκεί υπάρχουν παγίδες υπάρχουν δυο ρολόγια
εγκατεστημένα, υπάρχουν ήδη ενστάσεις κατοίκων που λένε δεν κατάλαβα, γιατί αφού έχω ρολόι να
πληρώνω 15; Οπότε κι εκείνη η απόφαση κούφια και τρύπια. Μετά από κει ερχόμαστε στο θέμα των
τόσων μεγαλοστομιών που ακούστηκαν για τα έργα. Ποια έργα; (δεν ακούγεται καθαρά). Είμαστε η
μοναδική ΔΕΥΑ στην Ελλάδα, που δεν κατάφερε να πάρει επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχουμε
πάρα πολύ ανάγκη γιατί ξέρετε όλοι ότι σε 7-8 χρόνια απ’ ότι μου είπαν μέσα, επιστήμονα στη ΔΕΥΑΞ
δεν θα υπάρχει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες προσλήψεις προκηρύσσονται κάθε 10
χρόνια. Και μάλιστα αστειευόμενος προχθές στο διοικητικό συμβούλιο με τον κ. Κάρτη, του είπα, έχεις τη
δική μου την ηλικία, γεροντάκι είσαι κι εσύ. Τι θα κάνεις; Και μου είπε ο άνθρωπος εγώ θα φύγω όποιος
θα μείνει θα μείνει. Αν λέω ψέματα έχει εδώ μάρτυρες. Άρα, όλοι παραδέχονται και όλοι βλέπουν ότι θα
μείνει χωρίς επιστήμονες η ΔΕΥΑΞ και τη μοναδική ευκαιρία που είχαμε για να πάρουμε προσωπικό,
γιατί τη χάνουμε; Μπορεί να φταίει η διοίκηση του 2005. Αλλά εμείς τη χάνουμε γιατί δεν είχαμε τον
οργανισμό. Δεν είχαμε κάνει οργανισμό από το 2014. Δεν κάναμε οργανισμό. Γι’ αυτό χάσαμε τους
επιστήμονες. Οπότε πάλι εξαιτίας μας χάθηκε αυτό. Χάθηκε επίσης το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση
του 60% του νερού που χάνουμε και δεν τιμολογείται. Εσείς το είπατε. Κι επίσης θα σας πω και τελευταίο
για να το ξέρετε, μην ταλαιπωρήστε και παιδεύεστε, ότι για να πάρει η ΔΕΥΑΞ αυτή τη μερίδα όπως
προβλέπεται πρέπει όπως είναι νόμος, αυτά είναι ανταποδοτικά, δηλαδή να έχει έναν ισολογισμό
ισοσταθμισμένο εσόδων και εξόδων. Εγώ μόλις πάρετε αυτήν την απάντηση θα σας φέρω το δικό σας
ισολογισμό ο οποίος είναι μακράν της ισορροπίας αυτής. Άρα, επειδή εδώ πιστεύω καθόμαστε και
συζητάμε έτσι όπως φέρατε το θέμα χωρίς νόημα γιατί ότι και να κάνετε, από το νόμο αποδεικνύεται ότι
δεν μπορεί να σταθεί και για να μιλήσουμε και ενάντια στην ανικανότητα της διοίκησης της ΔΕΥΑΞ και
βεβαίως το καταψηφίζουμε και αυτό και το πέντε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος στην
τοποθέτησή του είπε τα εξής: «Θα ήθελα να απευθύνω μια μομφή καταρχήν στο προεδρείο και όχι σε
όλους μας, όπως λέει ο κ. Τσιακίρογλου, γιατί για πολλοστή φορά, συζητάμε ένα θέμα της ημερήσιας
διάταξης χωρίς να το συζητάμε. Εδώ ζω ένα θέατρο παραλόγου. Όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει. Του
απαντάει όπως καταλαβαίνει ή όποιος θέλει για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ημερήσια
διάταξη. Μπερδεύεται δύο θέματα το 4 και το 5. Ξαφνικά μας λέτε άντε τα συζητάμε. Πρώτη φορά μετά
από καιρό. Κ. πρόεδρε, κανονικά έπρεπε να υπάρχει και αντιπρόεδρος και γραμματέας για να έχετε
συλλογικά την ευθύνη σαν προεδρείο. Αλλά αυτό που γίνεται για πολλοστή φορά σ’ αυτό το ΔΣ σας το
λέω ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι εγώ προσωπικά τουλάχιστον να το ζήσω άλλη φορά. Να παραβιάζεται η
σειρά των ομιλητών. Να ρωτάει όποιος θέλει χωρίς να σηκώνει το χέρι του. Να απαντάει όποιος νομίζει
ότι θίγεται. Λοιπόν από σήμερα, ο κ. Κουβέλης είναι υπουργός. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τη
συζήτηση, όπως δεν είχε σχέση πότε ψηφίστηκε η τροπολογία. Αν ήταν τη Δευτέρα ή όχι. Όπως δεν έχει
σχέση πόσα λεφτά χάλασε η ΔΕΥΑΞ για διάφορα έργα, ή δεν χάλασε. Όπως δεν έχει σχέση πόσοι
επιστήμονες δεν προσλήφθηκαν κι έχω παιδιά που περιμένουν να μπούνε κάποια στιγμή στο δημόσιο.
Αλλά δεν ενδιαφέρει τους πολίτες της Ξάνθης στο θέμα 4 και στο θέμα 5. Σας ξεφεύγουν κι άλλα
πράγματα κ. πρόεδρε και νομίζω ότι εδώ παρασέρνετε κι άλλους. λέτε, γίνεται δεκτή η άποψη ότι πρέπει
να μπει και η αποχέτευση. Συγνώμη, αλλά εδώ έχουμε μία άποψη από δύο ανθρώπους με επιστημονική
κατάρτιση που τους αναθέσαμε να κάνουν συγκεκριμένη δουλειά. Παυλίδης, Τσακμάκης. Δεν τους είπαμε
να ψάχνουν να βρούνε αποχέτευση. Τώρα επειδή κάποιος εδώ του μύρισε ή δεν ξέρω τι κατάλαβε το τι
είναι αποχέτευση, δέχεστε εύκολα, ναι, ωραίο είναι αυτό, ας το βάλουμε κι αυτό. Αυτό δεν είναι γραμμένο
εδώ μέσα. Όπως δεν είναι γραμμένα κι άλλα πράγματα. Κι έχει δίκιο ο κ. Καμαρίδης. Μεθαύριο θα
προσθέσετε κάποια ημερομηνία. Την άλλη φορά…Λοιπόν, η εισήγηση είναι αυτή που μας μοιράστηκε.
Εάν είναι αυτή, παρόλο ότι βλέπω ότι ορισμένα πράγματα είναι λίγο κατ’ εκτίμηση γιατί δεν μπορούσε να
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είναι κι αλλιώς, πείτε μου εσείς για παράδειγμα πόσα Φ63 έχουμε στο Μαργαρίτη. Λέει 300μ.
πολλαπλάσια δηλαδή των 6μ. 50 φορές. Τώρα αν κάθε σωλήνα έχει κοπεί λίγο πιο κοντά, μπορεί και να
μην είναι αλήθεια το νούμερο. Αλλά δεν θα πνιγούμε σ’ αυτό. Όταν λίγο παραπάνω βλέπουμε και δύο
δεκαδικά. Δηλαδή κόστος για μια αντλία ,71€. Λοιπόν κοιτάξτε. Η Λαϊκή Συσπείρωση θα ψηφίσει το 4, θα
ψηφίσει και το 5. Αλλά στο βαθμό που είναι έτσι. Αν αρχίσουμε να προσθέτουμε αποχετεύσεις, δαπάνες,
μελέτες που κι αυτές δεν ξέρουμε πού είναι κι αν υπάρχουν εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να γίνουμε
κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα από το προεδρείο, συγνώμη που το λέω,
αλλά παρασύρεται. Φοβάται μήπως την άλλη μέρα οι εφημερίδες πούνε ότι δεν ανταπάντησε. Δεν είναι
εκεί το θέμα κύριοι. Δεν ερχόμαστε εδώ για να δούμε ποιος είναι ποιο ευφυολόγος. Μπορεί να είναι εκτός
θέματος η κουβέντα που κάνω εγώ ή οι άλλοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παρασύρω και όλο το σώμα.
Μας έχετε εδώ από τις 6:30 και έχουμε συζητήσει στην πραγματικότητα σχεδόν τίποτε πέρα από
εντυπώσεις σαν αυτές που λένε οι κουκουλοφόροι, άκουσα, είδα, μπορεί και να τα άρπαξε ο
Αβραμόπουλος, λοιπόν. να σταματήσει αυτή η τακτική στο ΔΣ γιατί ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνει η
παράταξη του κ. Τσιακίρογλου, αλλά εμείς θα σταματήσουμε να παρακολουθούμε τα ΔΣ μ’ αυτούς τους
όρους».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επέκταση, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ) στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και τη παράδοση
στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος της απογραφής των παγίων του Δήμου Ξάνθης που αφορά της υπηρεσίες
ύδρευσης –αποχέτευσης.
Γίνεται μνεία ότι θα μεταβιβαστεί στη ΔΕΥΑ Ξάνθης και ό,τι υποδομή υπάρχει σε μελέτες από το Δήμο
Ξάνθης που αφορά στην ύδρευση της Σταυρούπολης.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Ιπποκράτης Καμαρίδης,
Γεώργιος Κολλάρος, Δημούδη Χρυσούλα, Καρά Αχμέτ, Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης, Τσαρεκτσή
Τζενάν, Χαριτωνίδου Ειρήνη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σιαμπάν Μπαντάκ, Σωτήριος Τσιακίρογλου, Αλίκη Μιχαλοπούλου
Ειρήνη Πυρνάρη, Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν και Εμμανουήλ Τσέπελης, ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
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