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Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 9ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
5o Θζμα Θμερήςιασ Διάταξησ:   
«Ζγκριςη τησ υπ’ αρ. 93/2016 απόφαςησ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ερμιονίδασ με θζμα: “Κανονιςμόσ 
Λειτουργίασ δικτφων φδρευςησ και αποχζτευςησ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ερμιονίδασ” (ΑΔΑ: 79ΑΟΟΡ3Θ-
Ω7Φ)» 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ 115/2016 
 

Α. Σιμερα, τθν 6θ του μθνόσ Λουνίου ζτουσ 2016, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 19:00, το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια Συνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 4733/02.06.2016 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό Σφμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα.  
 
Β. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) Συμβοφλων ιταν είκοςι δφο (22) παρόντεσ και 
πζντε (5) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Ρρόεδροσ Δθμαράκθσ Λωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ 

Γκαμίλθ – Σιάνα Ελζνθ – Αντιπρόεδροσ  Κοτςοβοφ Μαρία 

Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ - Γραμματζασ Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Αντωνόπουλοσ Λωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Νόνθσ Βαςίλειοσ 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ - Αντιδιμαρχοσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

Φωςτίνθ – Ρουλι Καλλιόπθ – 
Αντιδιμαρχοσ 

 

Ράλλθσ Λωάννθσ  

Μιτςου Κυριακι  

Μπουρίκασ Γεϊργιοσ  

οφςςθσ Λωάννθσ  

Αποςτόλου Ραναγιϊτθσ  

Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι  

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ  

Σαράντοσ Χριςτοσ  

Λαδάσ Απόςτολοσ  

Στρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γεωργόπουλοσ Λωάννθσ  

Γανϊςθσ Λωςιφ  

Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ  

Λάμπρου Αναςτάςιοσ  

Κρθτςωτάκθσ Λωάννθσ  

Τόκασ Αναςτάςιοσ  
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Στθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ Σφυρισ, ο 
οποίοσ παρζςτθ. 
 
Ρροςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Λ. Κοντοβράκθσ, Ρορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκθσ, των Τοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. Σπανόσ, Θλιοκάςτρου, κ. Α. Στάκθσ, Κερμθςίασ, κ. Ρ. 
Σαραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Ρ. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Κεοδϊρου. Ραρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Ρροζδρων τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθ και τθσ Τ.Κ. Φοφρνων, κασ Κ. 
Κεοδϊρου. 
 
Ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Γ. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε το λόγο ςτον Ρρόεδρο του Δ.Σ. τθσ 
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ερμιονίδασ, κ. Λωάννθ Ράλλθ. 
 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
αλθςπζρα ςασ. Φζραμε ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο τθν ομόφωνθ απόφαςθ που αφορά τον 
Κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., είναι θ απόφαςθ 93/2016. Για το ςυγκεκριμζνο 
Κανονιςμό, πριν τθν ψιφιςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ο Κανονιςμόσ 
παραδόκθκε ςτθν αντιπολίτευςθ και ςε όλα τα μζλθ για τυχόν παρατθριςεισ και 
διορκϊςεισ τισ οποίεσ κζλουν να κάνουν.  
Ζγινε το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ζκανε και ςε μασ κάποιεσ διορκϊςεισ ο Νομικόσ ο οποίοσ 
ςυμβουλεφει τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για αςτικά και ποινικά κζματα και αυτό που κζλω να ςασ πω 
είναι ότι αυτό ζγινε κατόπιν πίεςθσ και εντολισ τθσ κασ Αντωνίου, που είναι θ Διευκφντρια 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Τρίπολθ, μετά από κάποια ζγγραφα που τθσ κατακζςαμε, που 
είχαμε πάει ςτισ Βρυξζλλεσ για ζνα πρόςτιμο που δεν πλθρϊςαμε για μια καταγγελία που 
είχαμε.  
Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. υπάρχει Κανονιςμόσ, που ιταν από μζρουσ 
του κ. Τοφςα, του Ευρωβουλευτι του Κ.Κ.Ε. Εμείσ κατακζςαμε το φάκελό μασ, τθριςαμε 
αυτά που είπαμε και θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν κα πλθρϊςει πρόςτιμο. Μασ επζβαλαν ….. κάτι που 
ζπρεπε να είχε γίνει τόςα χρόνια, να κάναμε Κανονιςμό Λειτουργίασ Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ και αφοφ ολοκλθρϊςουμε τον Κανονιςμό να κάνουμε Εςωτερικό Κανονιςμό 
Διαχείριςθσ.  
Θ απόφαςθ είναι ομόφωνθ και μζςα από το ςτόμα του κ. Ηόκα κιόλασ, ο οποίοσ είναι 
εκπρόςωποσ τθσ αντιπολίτευςθσ, μαηί με τον κ. Σαμιϊτθ, μασ μετζφερε τα λόγια του κ. 
Γεωργόπουλου, που είπαν ότι είναι μια καλι βάςθ, ςτθριγμζνθ νομικά και εμείσ και οι 
επόμενεσ Διοικιςεισ, αναλόγωσ με τθν πορεία τθσ εταιρείασ, κα μποροφν να κάνουν 
κάποιεσ τροποποιιςεισ αναλόγωσ με το τι προβλιματα κα υπάρξουν ςτο μζλλον.  

 Για οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ζχετε, είμαι ςτθ διάκεςι ςασ να ςασ απαντιςω. 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Υπάρχουν ερωτιςεισ; Ο κ. Γεωργόπουλοσ; Δεν ζχει. 
Ο κ. Λάμπρου; 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κφριε Ράλλθ, γνωρίηετε ότι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο όλθ θ αντιπολίτευςθ εκπροςωπείται 
από τον κ. Ηόκα. Άρα, είχατε ενθμερϊςει τον κ. Ηόκα και τον κ. Σαμιϊτθ πριν γίνει θ 
ςυνεδρίαςθ. Πμωσ, εγϊ κζλω να κάνω κάποιεσ επιςθμάνςεισ. Πςον αφορά τθν ….. με τθν 
εκτόσ ςχεδίου επζκταςθ του δικτφου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Από τθν εμπειρία των χρόνων αυτϊν 
που γνωρίηω, κζλω να πω το εξισ: 
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Είπατε ότι εκτόσ ςχεδίου επιτρζπεται κάτω από μία διαδικαςία που λζει ο Κανονιςμόσ, 
τεχνικι ζκκεςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Πμωσ, υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι, 
με τα ςθμερινά δεδομζνα που ζχουμε, θ ποςότθτα του νεροφ, για να μιλιςουμε για 
επζκταςθ δικτφου; Ζνα αυτό. Εάν δθλαδι υπάρχει επάρκεια τθσ ποςότθτασ του νεροφ. 
Δεφτερθ παρατιρθςθ: Στον Κανονιςμό, κατ’ αρχιν απ’ ό,τι γνωρίηω, ζχετε δίκιο, μιλάμε για 
τθν ίδρυςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. το 2000, αλλά από κει και πζρα, μζςα από τα πρϊτα ΦΕΚ τθσ 
ιδρφςεωσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ δεν υπιρχε, ζτςι δεν είναι; Για όλα τα χρόνια. Από κει και 
πζρα, ζνα κετικό βιμα είναι ότι μπαίνει Κανονιςμόσ. 
Πμωσ, από τθν άλλθ πλευρά, κα ικελα το εξισ εγϊ και αν κζλετε μπορείτε να ψθφίςετε 
τον Κανονιςμό, οι αποφάςεισ που ζρχονται από το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ζρχονται ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο και αν κζλετε είναι μια πακογζνεια χρόνων αυτι. Είναι Κανονιςτικοφ 
περιεχομζνου, ςαν αυτι που μασ ζφεραν τϊρα, κακϊσ επίςθσ και θ τιμολογιακι πολιτικι. 
Πμωσ, εγϊ που δεν ιμουν ποτζ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., δεν ζχω τθν 
εικόνα του προχπολογιςμοφ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ, οφτε τθ διαδικαςία του 
Απολογιςμοφ. Πλα τα Νομικά Ρρόςωπα, όλεσ οι επιχειριςεισ, φζρνουν Απολογιςμό, 
φζρνουν Ρροχπολογιςμό, άρα λοιπόν, εγϊ κα ικελα να προςαρμοςτοφμε ζτςι και ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ για τθν ενθμζρωςθ, τθ διαφάνεια και τα λοιπά, μιπωσ ςτον 
Κανονιςμό αυτό βάλουμε και ζναν όρο πζρα από τισ Κανονιςτικζσ αποφάςεισ και τθν 
τιμολογιακι πολιτικι, να ζχουμε τθν προςζγγιςθ που να είναι ο Απολογιςμόσ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ο Ρροχπολογιςμόσ, ζτςι ϊςτε όλοι οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι να 
ενθμερϊνονται για τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ. 
Αυτό είναι πολφ κετικό και πιςτεφω ότι πρζπει να μπει και για μζνα κα ςυμβάλει ϊςτε να 
ζχουμε κι εμείσ μια εικόνα, ζτςι ϊςτε οφτε εγϊ να κάνω αίτθςθ και να λζω «φζρτε μου τον 
προχπολογιςμό», να μου λζνε «Ζλα να τον πάρεισ», δθλαδι για μζνα κα πρζπει μζςα ςτον 
Κανονιςμό αυτό να βάλουμε ςαν όρο ότι οι αποφάςεισ που κα ζρχονται ςτο Δθμοτικό 
Συμβοφλιο να είναι και θ ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ και θ ζγκριςθ του Απολογιςμοφ.  
Σασ επιςθμαίνω ότι ιταν μια πακογζνεια που εμείσ όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε δει ποτζ 
αυτά τα δφο. Ενϊ όλα τα Νομικά Ρρόςωπα φζρνουν τουσ Ρροχπολογιςμοφσ τουσ, φζρνουν 
τουσ Απολογιςμοφσ και είναι ςθμαντικό. 
Φεφγω τϊρα από κει και πάω παρακάτω, ζνα άλλο κζμα που βλζπω. Είναι το κζμα ότι 
μπαίνουμε ςε μια μεγάλθ κατθγορία καταναλωτϊν. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: 
Αυτό κα το δοφμε μετά. Για τθν τιμολόγθςθ κα το ποφμε μετά. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Πχι για τθν τιμολόγθςθ, αλλά υπάρχει κάποια εκτίμθςθ ότι ζχουμε μεγάλουσ πελάτεσ που 
κα κζλουν πολλά κυβικά;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κα τα ποφμε μετά.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κα τα ποφμε μετά, είναι μζςα ςτον Κανονιςμό όμωσ. Οπότε όμωσ, εάν κζλετε να 
ψθφίςουμε τον Κανονιςμό, κα πρζπει να ζχουμε απάντθςθ και ςε αυτό. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, δήμαρχοσ: Εγϊ πάντωσ ςυμφωνϊ ςε αυτό που είπατε, ςτον 
Απολογιςμό και ςτον Ρροχπολογιςμό. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:  
Απλά δεν υποχρεοφται θ Επιχείρθςθ να το κάνει, παρά μόνο να το φζρει ενθμερωτικά.  
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Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Ζχουμε τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ που ζχει Ρροχπολογιςμό 110.000,00 € και για τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ζχουμε μια εικόνα τι Ρροχπολογιςμό ζχει.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Βζβαια όςον αφορά το κζμα τθσ κακαρότθτασ, 
υπάρχει θ «Διαφγεια». Αλλά για τθν ενθμζρωςθ, όπωσ λζτε, ζχετε δίκιο.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Πλα τα Νομικά Ρρόςωπα φζρνουν Ρροχπολογιςμοφσ και Απολογιςμοφσ εδϊ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Αυτοί δεν υποχρεοφνται. Εμείσ μόνο ενθμερωτικά 
μποροφμε να το ζχουμε. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Μποροφμε όμωσ ςτον Κανονιςμό ενδεικτικά να ποφμε ότι κα ζρχεται και ο 
Ρροχπολογιςμόσ και ο Απολογιςμόσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Εντάξει, κφριε Λάμπρου. Τελειϊςατε με τισ 
ερωτιςεισ;  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κζλω επίςθσ ενθμζρωςθ για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ. Τι ςθμαίνει αυτό; γιατί εγϊ δεν το 
ξζρω. Και επειδι λόγω των τελευταίων δθμοςιευμάτων ζγινε ζνα κζμα με το τζλοσ 
επαναςφνδεςθσ και εάν το ειςπράττει ο Διμοσ, εάν το ειςπράττει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ι ο 
εργολάβοσ, κζλω και μια εξιγθςθ για τα τζλθ επαναςφνδεςθσ, ξζροντασ ότι πζρυςι το 
περάςαμε από το Δθμοτικό Συμβοφλιο και από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., 
όμωσ να ξζρουμε τθ διαδικαςία.  
Και από τθν άλλθ πλευρά κατανοϊ και μια ευαιςκθςία όπωσ εκφράςτθκε ότι όταν ο άλλοσ 
χρωςτάει 200,00 – 300,00 €, πλθρϊνει τζλθ επαναςφνδεςθσ, αν κα ιταν ….. Αυτά είναι 
κζματα του Κανονιςμοφ όμωσ. Λοιπόν, αυτά για αρχι. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κφριε Ράλλθ, ζχετε το λόγο. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Αυτό που ικελα να ςασ πω ςε αυτό που είπατε, κφριε Λάμπρου… 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Υπάρχουν άλλεσ ερωτιςεισ, πριν απαντιςει ο κ. 
Ράλλθσ, για να τισ βάλουμε όλεσ μαηί; Ο κ. Τόκασ ζχει το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Στουσ οικονομικοφσ όρουσ, δεν είδα να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν πικανότθτα ματαίωςθσ 
μιασ εγκατάςταςθσ παροχισ. Δθλαδι αν ζνασ κάνει μια αίτθςθ για μία εγκατάςταςθ και το 
ματαιϊςει, τι γίνεται ςε αυτι τθν περίπτωςθ; Δεν το ζχουμε προβλζψει. 
Και ζνα δεφτερο: Στθν παράγραφο 10 του άρκρου 17 για τουσ λογαριαςμοφσ, δίνεται 
προκεςμία πζντε θμζρεσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ροφ είναι; για πείτε μου. 
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Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Στθν παράγραφο 10 του άρκρου 17.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Τι αφορά αυτι;  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ςτζλνει ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ με προκεςμία πζντε θμερϊν. Ασ κάνουμε εδϊ τθν προκεςμία λίγο μεγαλφτερθ.  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Θ ειδοποίθςθ μζςα ςε πζντε μζρεσ κα φεφγει από τα γραφεία τθσ εταιρείασ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Υποχρζωςθ είναι αυτι. Λοιπόν, υπάρχει άλλθ 
ερϊτθςθ; Ο κ. Γεωργόπουλοσ ζχει το λόγο.  

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα» 
Κζλω να κάνω μια ερϊτθςθ: Στον Κανονιςμό τθσ Αποχζτευςθσ λζει ότι τα ακίνθτα μζςα 
ςτον οικιςμό, πρζπει υποχρεωτικά να ςυνδζονται ςτο δίκτυο τθσ αποχζτευςθσ. Γιατί να 
είναι υποχρεωτικό; Εάν κάποιοσ ζχει κάποιο βόκρο που πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ που 
επιβάλλονται, γιατί να υποχρεωκεί αυτόσ να ςυνδεκεί;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Άλλθ ερϊτθςθ; Ο κ, Μπαλαμπάνθσ ζχει το λόγο. 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Κζλω να ρωτιςω το εξισ: Αν όλεσ οι Κανονιςτικζσ αποφάςεισ που παίρνει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
είναι υποχρεωτικό να ζρχονται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο προσ επικφρωςθ και ζγκριςθ. Εάν 
δεν ζρκουν και εάν δεν εγκρικοφν, αν ζχουν ιςχφ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Υπάρχει άλλθ ερϊτθςθ;  

 
Νικόλαοσ Γεωργίου, ςφμβουλοσ Σ.Κ. Φοφρνων:  
Κζλω να ρωτιςω το εξισ: Κάποιοσ που είναι εκτόσ ςχεδίου, ζρχεται ςε ςασ να κάνει τθν 
αίτθςθ για επζκταςθ του ςχεδίου και λζει ότι «Εγϊ ζχω ζνα ςπίτι ζξω από το ςχζδιο και 
κζλω νερό».  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Με δικά του ζξοδα, αν πλθροί τισ προδιαγραφζσ που κα δϊςουμε εμείσ, μπορεί να 
ςυνδεκεί.  

 
Νικόλαοσ Γεωργίου, ςφμβουλοσ Σ.Κ. Φοφρνων:  
Εκεί γεννάται ζνα πρόβλθμα: Στα χωριά που είμαςτε εμείσ, εάν γίνει επζκταςθ του νεροφ, 
τζρμα τα χωριά. Οι Φοφρνοι το πρϊτο. Γιατί κα πάνε όλοι ςτθ κάλαςςα τθν επζκταςθ και οι 
άλλοι ςτο Λουτρό.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Ράλλθσ ζχει το λόγο. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: 
Να ςασ απαντιςω: Κφριε Λάμπρου, κατ’ αρχιν εδϊ πζρα είναι Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 
δικτφων φδρευςθσ – αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Αυτό που αναφζρατε εςείσ είναι ςτον 

ΑΔΑ: 7ΗΡΚΩΡΡ-ΘΞΩ



Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ, που ςασ είπα ότι μετά από αυτό τον Κανονιςμό, κα 
προχωριςουμε ςε δθμιουργία Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, που εκεί κα 
προβλζπονται όλεσ οι ενθμερϊςεισ που κα πρζπει να ζρχονται προσ το Δ.Σ. αλλά θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ςαν Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου, δεν μπορεί να φζρει τον 
προχπολογιςμό τθσ για ψιφιςθ, παρά αν κζλετε να το γράψουμε κι εμείσ, δεν υπάρχει 
κανζνα κζμα, ςαν ενθμζρωςθ και μόνο. Δεν υπάρχει κζμα.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Ρροσ ενθμζρωςθ και μόνο;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ναι, δεν ψθφίηεισ. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: 
Γιατί είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου. Αυτό που ικελα να ςασ πω ακόμα είναι ότι, 
κακϊσ -κα το πω ζτςι- για τον Απολογιςμό και τον Λςολογιςμό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κάποια 
νοφμερα δόκθκαν επίςθμα από το Λογιςτιριο ςε ανάρτθςθ που ζκανε ο Διμαρχοσ. Αυτά 
είναι απόλυτθ πραγματικότθτα για τα οποία ςε κάποια ςτιγμι κα ενθμερϊςουμε το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα, για όλα αυτά τα κζματα που ζχουν 
δθμιουργθκεί, απλά κζλω να τα γνωρίηετε και ςασ το λζω και επίςθμα και καταγράφεται 
κιόλασ, ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι θ πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ που είναι κετικι και ζχει 
φορολογικι ενθμερότθτα. Αν δεν με πιςτεφετε, μπορείτε να το διαπιςτϊςετε. 
Υπάρχουν όλα αυτά τα ςτοιχεία, απλά να ςασ κάνω μια ενθμζρωςθ, ζχουμε 
προγραμματίςει εμείσ το κλείςιμο των δφο ετϊν, μετά τουσ Κανονιςμοφσ και όλα αυτά που 
κα περάςουν, να γίνει μετά τον Οκτϊβρθ – Νοζμβρθ που κα ζχει περάςει θ ςαιηόν του 
καλοκαιριοφ, γιατί γνωρίηετε τι γίνεται, να γίνει ενθμζρωςθ ςτο Λφκειο Κρανιδίου προσ όλο 
τον κόςμο και τουσ Συμβοφλουσ και οποιονδιποτε. Δθλαδι κα γίνει θμερίδα ενθμζρωςθσ 
και το ξζρετε, από τθν αντιπολίτευςθ το γνωρίηει και ο κ. Ηόγκασ και ο κ.Σαμιϊτθσ. 
Αυτό που κζλω να ςασ πω είναι για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ, ότι οι μεγάλοι πελάτεσ, 
υπάρχει και μια ανάλυςθ που ζχουμε κάνει, πάντα τα εκτόσ ςχεδίου παίρνουν νερό αν 
φτάνει το νερό. Αυτό το προβλζπουν οι πάντεσ. Και όταν γίνεται κάποια βλάβθ ι το νερό 
δεν φτάνει, ζχει το δικαίωμα θ κάκε Επιχείρθςθ, να κόψει το νερό ςτα εκτόσ ςχεδίου. 
Δθλαδι το να ζχεισ νερό εκτόσ ςχεδίου, προβλζπει κάποιεσ προχποκζςεισ, όπωσ 
δεξαμενζσ, πιεςτικά και χίλια δυο πράγματα. 
Άρα λοιπόν, γι’ αυτό ζχουμε βάλει και ςτον Κανονιςμό ότι για να πάρει κανείσ νερό, 
παίρνει ζγκριςθ πάντα από τθν Επιτροπι. Εάν θ Επιτροπι εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι 
περίοδο δεν εγκρίνει τθ ςφνδεςθ αυτι, άςχετα αν ο ιδιϊτθσ το κάνει με δικά του ζξοδα, δεν 
κα ςυνδεκεί. Είναι ξεκάκαρο αυτό το πράγμα. Δθλαδι δεν είναι ότι αν κάποιοσ με δικά του 
ζξοδα κζλει να πάρει νερό να το πάει ςτο Λαμπαγιαννά, μπορεί να το πάει. Ρρζπει να 
βεβαιϊςει θ εταιρεία και να πιςτοποιιςει ότι το νερό φτάνει και όλο αυτό που γίνεται, 
προβλζπεται ζτςι ϊςτε να γίνει.  
Ακόμα αυτό που κζλω να ςασ πω, να κάνω λίγο τθν ανάλυςθ, είναι ςτο τρίτο κζμα για τουσ 
μεγάλουσ πελάτεσ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Αυτό να το κρατιςετε για να μθν το ςυηθτάμε πάλι 
μετά. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: 
Ζχουμε μία πρόταςθ τθν οποία ζχει αποδεχκεί θ εταιρεία «ΗΟΝΛRΟ Α.Ε.» να κάνει ζνα 
δίκτυο φδρευςθσ από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ μζχρι τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με δικά τθσ ζξοδα, όπωσ 
προβλζπεται. Ακόμα ςτο δίκτυο αυτό, κα κάνουμε και ζνα … 
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Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Πχι με δικά τθσ ζξοδα, με ζξοδα του Διμου. Ρόςα και πόςα τουσ χαρίςαμε. Ραρζνκεςθ 
αυτό. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Εγϊ, κφριε 
Μπαλαμπάνθ, ςασ αγαπάω το ξζρετε… 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Το είπατε καλά: «τουσ χαρίςατε».  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Κζλω να ςασ πω ότι το ςυγκεκριμζνο δίκτυο κα προβλζπει και δεφτερο αγωγό πυρόςβεςθσ 
παράλλθλα. Δθλαδι ιταν απαίτθςθ του Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ότι εάν γίνει αυτό το 
ζργο και μπορζςουμε εμείσ να ανταπεξζλκουμε ςτισ υδρευτικζσ απαιτιςεισ του 
ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ, είναι υποχρεωμζνοι να καταςκευάςουν και δεφτερο δίκτυο 
Φ 110, ζτςι ϊςτε να καλφπτεται και θ πυρόςβεςθ. Δθλαδι κα μπουν και κρουνοί ςτθ 
γραμμι μζχρι τθν Κορακιά.  
Αυτό που κζλω να ςασ πω για το τιμολόγιο των μεγάλων πελατϊν, είναι ότι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
από τον Οκτϊβριο νομίηω, κφριε Αποςτόλου, ζχουν κλείςει τζςςερισ γεωτριςεισ. Δθλαδι 
δεν λειτουργοφν καν. Μετά από τθν ορκι λειτουργία των βλαβϊν και τθν ορκι διαχείριςθ 
των γεωτριςεων, αυτι τθ ςτιγμι θ Δθμοτικι Ενότθτα Κρανιδίου και ςυγκεκριμζνα το 
Κρανίδι, το Ρορτοχζλι και θ Κοιλάδα, που είναι ζνα ενιαίο δίκτυο πλζον και να προςτεκεί 
και ο Κάμποσ, το διευκρινίηω αυτό ότι κα προςτεκεί και ο Κάμποσ, λειτουργεί με μείον 
τζςςερισ γεωτριςεισ.  
Θ χριςθ των γεωτριςεων δεν είναι πλζον 24ωρθ. Γίνεται εναλλάξ όπωσ κα γνωρίηετε από 
κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ κάκε γεϊτρθςθ που κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο είναι 
παραπάνω οι ϊρεσ αυτζσ αλλά όχι ςε 24ωρο, όπωσ γινόταν τόςα χρόνια. 
Κάναμε μια ανάλυςθ του κόςτουσ ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κινείται ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τθ 
γενικι τθσ ΔΕΘ, το Γ 21 και το Γ 22 τιμολόγιο. Δεν παίρνει φδρευςθσ, οφτε βιομθχανικό, 
γιατί ςτθν ουςία δεν παράγει κάτι. Αυτό το τιμολόγιο λοιπόν, θ τιμι του κυμαίνεται ςτα 
0,21 € μικτό μαηί με τισ ρυκμιηόμενεσ χρεϊςεισ. Το ελάχιςτο κζρδοσ το οποίο παρουςιάηει θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ςτο τιμολόγιό τθσ είναι το 0,19 € θ κατϊτερθ τιμι.  
Θ δεφτερθ κίνθςθ θ οποία κα απαιτθκεί για να πάρει το νερό θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία ι 
οποιαδιποτε άλλθ εταιρεία, είναι μία κιλοβατϊρα ανά κυβικό και μία ατμόςφαιρα, 
δθλαδι άλλα 0,21 €. Εδϊ λοιπόν, εξαςφαλίηουμε το κόςτοσ τθσ άντλθςθσ και το κόςτοσ τθσ 
κίνθςθσ, με 0,19 € κζρδοσ. Ριάνοντασ το μζςο κζρδοσ τθσ εταιρείασ, προςκζτουμε ακόμα 
0,29 € Δθλαδι το κζρδοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι 0,48 € που είναι και ο μζςοσ όροσ των 
κερδϊν του τιμολογίου τθσ ςτο Διμο. 
Ράνω ςε αυτό το τιμολόγιο λοιπόν, το 0,90 €, επειδι το ειδικό τζλοσ 80% με απόφαςθ του 
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ είναι πλζον πάγιοσ φόροσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για 
εξόφλθςθ υπαλλιλων, για βλάβεσ, για οποιαδιποτε χριςθ, προςτίκεται το 80%. Δθλαδι 
προςκζτουμε ακόμα 0,72 € κζρδοσ για τθν επιχείρθςθ. Άρα το κζρδοσ τθσ εταιρείασ, γιατί 
μιλάμε ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι εταιρεία του Διμου, εκτοξεφεται ςτο 1,20 € ανά κυβικό.  
Οι ςυγκεκριμζνοι μεγάλοι πελάτεσ που κα επικυμιςουν να ςυνδεκοφν ςε αυτό το 
τιμολόγιο, είτε καταναλϊςουν τα 90.000 κυβικά – είτε όχι, κα είναι υποχρεωμζνοι ςτον 
τελευταίο μινα ςτο κλείςιμο του ζτουσ, να πλθρϊςουν τθ διαφορά των κυβικϊν εάν δεν τα 
ζχουν καταναλϊςει. Δθλαδι εάν ζχουν φτάςει ςτισ 75.000 κυβικά, κα πλθρϊςουν και 
15.000 κυβικά επιπλζον. Γίνεται δθλαδι κλειςτό ςυμβόλαιο μεταξφ τθσ εταιρείασ και του 
μεγάλου πελάτθ που κζλει να μπει ς’ αυτι τθν τιμολογιακι πολιτικι. Οι μετριςεισ γίνονται 
μθνιαία ανάλογα με το τι καταναλϊνει. 
Άρα, τα ξενοδοχεία εντόσ ηϊνθσ, δεν μποροφν να μπουν ςε αυτι τθν τιμολογιακι πολιτικι, 
γιατί δεν κα καταναλϊςουν ποτζ τα 90.000 κυβικά. Οφτε τουσ ςυμφζρει αν ο μζςοσ όροσ 
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τουσ είναι 20.000 – 30.000 κυβικά, να απορροφιςουν αυτό το τιμολόγιο και να πλθρϊςουν 
70.000 ι 60.000 κυβικά «αζρα» προσ τθν επιχείρθςθ, χωρίσ να ζχει καταναλωκεί το νερό. 
Το νερό το οποίο κα δοκεί ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ είναι εντόσ τθσ ΧΥΑ, εντόσ των 
προβλεπόμενων τθσ ανκρϊπινθσ χριςθσ. Είναι εντόσ. Ακόμα αυτό που ζχω να ςασ πω είναι 
ότι θ επιχείρθςθ κάνοντασ αυτό το βιμα, κα ζχει κζρδθ 108.000,00 € κακαρά, με 
πλθρωμζνο το ρεφμα τθσ άντλθςθσ και τθσ κίνθςθσ. Δθλαδι το 1,20 € επί 90.000 κυβικά, 
μιλάμε για 108.000,00 € κακαρό κζρδοσ χωρίσ ΦΡΑ, χωρίσ τίποτα. 
Αυτά τα 108.000,00 €, ζχουμε για πρϊτθ φορά ζνα μίςκωμα μίασ γεϊτρθςθσ και μόνο, από 
τθν οποία αντλοφμε 80 κυβικά τθν ϊρα, νερό αγωγιμότθτασ 1.100 μονάδων πιςτοποιθμζνο 
και ζχουμε ζνα υπόλοιπο 78.000,00 €. Τα 78.000 € αυτά μποροφν να καλφψουν το κομμάτι 
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζτςι ϊςτε θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να μπορζςει να απελευκερϊςει το Διμο 
από κάποιεσ γεωτριςεισ που πλθρϊνει ο Διμοσ γι’ αυτιν. Δθλαδι κα μπορζςει φζρνοντασ 
αυτά τα ζςοδα ςτο ταμείο τθσ, να πάρει από το Διμο ζνα ποςό των 70.000,00 € που κα 
απελευκερωκεί από τα ανταποδοτικά τθσ. Γιατί όπωσ γνωρίηετε, τόςα χρόνια οι Διμοι, 
πλθρϊνουν τα ρεφματα κάποιων γεωτριςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και κάποια τα πλθρϊνει θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Με αυτό λοιπόν το ςκεπτικό, βγικε αυτό το τιμολόγιο και ζγιναν οι μεγάλοι 
πελάτεσ. 
Ακόμα κζλω να ςασ πω ότι για τον Κανονιςμό Αποχζτευςθσ, μόνο εάν υπάρχει βεβαιωμζνθ 
και πιςτοποιθμζνθ απόφαςθ, αυτι θ απόφαςθ που λζει …….. μπορεί κάποιοσ να πάρει 
απαλλακτικό από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ππωσ ζγινε και ςτο Διμο Ερμιόνθσ που λειτουργεί ο 
Βιολογικόσ ςτθν Ερμιόνθ για πζντε – ζξι χρόνια και κατόπιν ςυηιτθςθσ που είχαμε με τθν 
κα Αντωνίου, είναι υποχρεωτικό από τθ ςτιγμι που υπάρχει ολοκλθρωμζνο δίκτυο 
αποχζτευςθσ να ςυνδεκεί το κάκε υδρόμετρο. Δθλαδι το τζλοσ επαναςφνδεςθσ να 
περάςει ςε κάκε υδρόμετρο και είναι αναγκαςτικό εντόσ 30 θμερϊν να ςυνδεκεί με το 
δίκτυο τθσ αποχζτευςθσ. Είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. 
Εάν δεν ςυνδεκεί, ζχει το δικαίωμα θ επιχείρθςθ να κόψει τθν παροχι του νεροφ, εντόσ 30 
θμερϊν. Το κόςτοσ είναι 135,00 € το τζλοσ ςφνδεςθσ τθσ αποχζτευςθσ και ζτςι λοιπόν, 
μπορεί μετά θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να προςκζςει ςτο κάκε υδρόμετρο το πάγιο και το 80% τθσ 
αποχζτευςθσ. Γιατί αν πλθρϊςουμε ςε μια πολυκατοικία ζνα τζλοσ ςφνδεςθσ, δεν μπορεί θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να περάςει ςτα ρολόγια των υπολοίπων αυτό το 80% και το πάγιο, είναι πολφ 
λίγο. Σε μια πολυκατοικία μπορεί να μζνουν 10 ξεχωριςτοί άνκρωποι, ο κακζνασ πλθρϊνει 
το δικό του, άςχετα με το εάν γίνεται μία ςφνδεςθ. Μποροφν ςτθν εγκατάςταςθ αυτοί οι 
πζντε – ζξι οι οποίοι μζνουν ςτθν ίδια πολυκατοικία ι  ζνασ ιδιοκτιτθσ αν ζχει πζντε ςπίτια, 
μία ςφνδεςθ κα γίνει όπωσ προβλζπεται. Και όπωσ προβλζπεται και ςτα καταςτιματα.  
Αν ζχετε διαβάςει, υπάρχει ζνα ςοβαρό πρόβλθμα ςτα καταςτιματα τθσ Ερμιόνθσ δεν 
υπάρχουν μθχανοςίφωνεσ, κλαπζτα και λιποςυλλζκτεσ. Ζτςι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ζχει μπει πολλζσ 
φορζσ ςτθ διαδικαςία να πλθρϊςει ζνα πάρα πολφ μεγάλο κομμάτι και τίμθμα για τθν 
απόφραξθ του αγωγοφ από το αντλιοςτάςιο του γθπζδου ζωσ το Βιολογικό, το οποίο ποςό 
ιταν απίςτευτα μεγάλο που πλθρϊκθκε, ιταν γφρω ςτισ 35.000,00 € γιατί τα βυτία τα 
οποία κουβαλοφςαν, ιταν κακθμερινά όλα τα βυτία. Ράνω από 50 βυτία τθν θμζρα 
κουβάλαγε ο κάκε επαγγελματίασ για να μθ φφγουν τα νερά ςτο γιπεδο και πάνε ςτθ 
κάλαςςα.  
Αποφράξαμε όλο τον αγωγό αυτό, αλλάξαμε αντλίεσ και δφο φορζσ το χρόνο κάναμε το 
κεντρικό δίκτυο τθσ Ερμιόνθσ. Πςοι είςτε από τθν Ερμιόνθ, το γνωρίηετε. 
Αυτό λοιπόν, τοποκετϊντασ λιποςυλλζκτεσ ςτα μαγαηιά, όπωσ προβλζπει ο Κανονιςμόσ, κα 
μειωκεί ςτθ μία φορά κατά τθν καλοκαιρινι ςαιηόν. Δθλαδι κα μειϊςουμε πάρα πολλά 
ζξοδα.  
Ριςτεφω ότι απάντθςα για τα εκτόσ ςχεδίου πϊσ γίνεται και οι Κανονιςτικζσ αποφάςεισ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν είναι απαραίτθτο να πάρουν όλεσ τθν ζγκριςθ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
Οι τιμολογιακζσ μόνο πρζπει να πάρουν ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Το 80% ζπρεπε να πάρει ι όχι;  
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Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Το 80% επιβάλλεται 
κατά τθν επζκταςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που ψθφίςτθκε το 2009.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Θ αναδρομικότθτα των τριϊν χρόνων…. 
Εννοϊ αν ζχει ζρκει θ απόφαςθ. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Να ςασ απαντιςω: 
Εμείσ πριν από 25 μζρεσ ερωτικθκε θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και κατζκεςε το φάκελό τθσ ςτισ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ γι’ αυτό. Ριςτεφουμε ότι εντόσ 15-20 θμερϊν, γιατί εάν βάλουμε ότι ο νόμοσ λζει 
ότι μζςα ςε 52 μζρεσ πρζπει να απαντιςουν, κα ζχουμε και τθν απόφαςθ εάν ιταν νόμιμθ 
θ πράξθ τθν οποία ζκανε θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Επειδι προχωριςαμε και ςτο παρακάτω κζμα, δφο ερωτιςεισ: Ρϊσ προζκυψαν οι 90.000 
κυβικά. Ζνα αυτό. Δεφτερον, να προτείνουμε ζνα ποςοςτό από αυτό το τιμολόγιο, ζνα 20% 
που μπορεί να πάει και να καλφψει κοινωνικά τιμολόγια.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ζτςι κι αλλιϊσ υπάρχει κοινωνικι πολιτικι.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Και ζνα τρίτο, επειδι αυτι τθ ςτιγμι ζχουμε τϊρα και άλλα κζματα, ζχει ςχθματιςτεί 
δικογραφία  
 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Το γνωρίηουμε.  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Να κάνω μια ερϊτθςθ; Αυτό που κατάλαβα εγϊ τϊρα είναι ότι δεν 
ζχει υποχρζωςθ καμία θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για να φζρνει τον Ρροχπολογιςμό και τον Απολογιςμό 
ςτο Διμο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Πταν λζμε υποχρζωςθ, δεν εννοοφμε θκικι. Δεν 
είναι υποχρεωτικό να τα ψθφίηουμε εμείσ. 

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Αυτό που λζμε δθλαδι είναι ότι είναι τελείωσ ανεξάρτθτθ 
επιχείρθςθ. Μπορεί να κάνει ό,τι κζλει. Είναι επιχείρθςθ, ασ είναι επιχείρθςθ, αλλά 
παράγει κοινωφελζσ ζργο. Άρα, μπορεί ίςωσ αυτό που λζτε δθλαδι και κζλω να ρωτιςω το 
εξισ: Υπάρχει νομικό πλαίςιο που λζει ότι δεν υποχρεοφται ι δεν πρζπει; Ι λζμε εμείσ ότι 
κα μποροφςε και να μθν το φζρει;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:Πχι, τα άλλα Νομικά Ρρόςωπα υποχρεοφνται.  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Μια ςτιγμι, κζλω να ξζρω αν είναι αναγκαία. Ρρζπει ι δεν πρζπει; 
Υπάρχει νόμοσ που λζει ότι δεν πρζπει; Ι μπορεί και να μθν το φζρει; Γιατί αν είναι ότι δεν 
υποχρεοφται, εγϊ κζλω να το φζρνει.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Αυτό είπαμε.  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Πχι απλά να μασ ενθμερϊνει.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Δεν ψθφίηεται.  
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Δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  Δεν μπορεί ι δεν πρζπει;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Δεν μπορεί, δεν ψθφίηεται. Πταν λζει ότι δεν 
ψθφίηεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ο Απολογιςμόσ και ο Ρροχπολογιςμόσ, δεν 
ψθφίηεται. Τι άλλο να πει: «Αν κζλεισ, ψιφιςζ τον»;  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Είμαςτε Σφμβουλοι εδϊ;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Μετράει μόνο ο Απολογιςμόσ και ο 
Ρροχπολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ. Να το δείτε, εντάξει. Κφριε Ράλλθ, ςυνεχίςτε.  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: 
Για το πϊσ προζκυψε το 90.000 κυβικά που ρϊτθςε ο κ. Λάμπρου, είναι μια εκτίμθςθ δικι 
μασ, που είναι τα κυβικά τα οποία βάςει των υδρολθψιϊν που ζχουμε, μποροφμε να 
δϊςουμε. Δθλαδι αν μασ ηθτοφςαν 150.000 κυβικά, δεν μποροφςαμε. Είναι ξεκάκαρο 
αυτό. 
Ππωσ και κάποιεσ απαντιςεισ που δϊςαμε είναι ότι ςτο “pick” τθσ περιόδου, εμείσ ζχουμε 
ςυγκεκριμζνα κυβικά που μποροφμε να δϊςουμε. Δθλαδι δεν μπορεί να ζρκει ο μεγάλοσ 
πελάτθσ και να μασ πει ότι: «Εγϊ το Δεκαπενταφγουςτο ι τον Λοφλιο κζλω 10.000 κυβικά 
τθν θμζρα». Δεν γίνεται και το καταλαβαίνετε πιςτεφω αυτό. Κα γίνει κανονικά ςυμφωνία.  
Για τθ δικογραφία που είπατε ότι ςχθματίςτθκε, το γνωρίηω ςαν Γιάννθσ Ράλλθσ, επίςθμα 
όμωσ ςαν Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν το γνωρίηω. Δεν ζχει ζρκει κάποιο ζγγραφο ακόμα ςτθν Υπθρεςία, 
οπότε  δεν μπορϊ να ςασ απαντιςω γι’ αυτό. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Γεωργόπουλοσ ζχει μια ερϊτθςθ. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα» 
Μια ερϊτθςθ ςτο τελευταίο αυτό: Ο Ρρόεδροσ κάνει μια αξιοκαφμαςτθ οικονομικι 
ανάλυςθ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Πχι τοποκζτθςθ όμωσ, ερϊτθςθ. Κα 
τοποκετθκείτε μετά. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα» 
Ερϊτθςθ κα κάνω: Μιλιςατε για 90.000 κυβικά, δθλαδι 250 κυβικά τθν θμζρα. Είπαμε ότι 
κα τουσ καλφπτουμε. Από οικονομοτεχνικισ πλευράσ είναι πράγματι πολφ καλό. Πμωσ, 
αυτι θ γεϊτρθςθ, όποια και αν είναι, ι οι όποιεσ γεωτριςεισ με τόςο μεγάλθ άντλθςθ που 
φορτϊνονται, γιατί υπάρχει άντλθςθ και για τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ, κα κρατιςει το 1.100 
που είναι οι μονάδεσ ι κα πάρει κι αυτι τθν καταςτροφι τθ μεγάλθ; Ι, θ κατεφκυνςθ 
αυτι, θ μεγάλθ μονάδα αυτι, το ΑΜΑΝ ΗΟΕ, δθλαδι θ “ZONIRO A.E.”, να χρθςιμοποιιςει 
νερά που αντλοφνται μζςα από τθ γθ, μιπωσ περιβαλλοντικά δθμιουργιςει ζνα τεράςτιο 
πρόβλθμα και αφοφ είναι πολφ μεγάλθ επιχείρθςθ, γιατί δεν κατευκφνονται ςε άλλουσ 
τρόπουσ, όπωσ αφαλάτωςθ, για να μθν αντλοφμε πλζον από τον υδροφόρο ορίηοντα, ο 
οποίοσ ςτθν περιοχι μασ, ξζρουμε πολφ καλά, ότι ζχει γίνει πάρα πολφ φτωχόσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Λάμπρου ζχει το λόγο. 
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Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Δυο μικρζσ ερωτιςεισ: Κατ’ αρχιν, είπατε για τισ γεωτριςεισ. Επειδι ειλικρινά δεν 
γνωρίηω, ακοφω μόνο αυτά που κυκλοφοροφν ζξω αλλά κζλω ςιμερα να μασ πείτε από 
ποιεσ γεωτριςεισ παίρνει ο Διμοσ για όλο το δίκτυο του Κρανιδίου, Ρορτοχζλι, Κοιλάδα, 
αφοφ ακυρϊκθκαν τζςςερισ και προςτζκθκε μία; Ζνα αυτό, να μασ πείτε ςυγκεκριμζνα. 
Και από τθν άλλθ πλευρά, από μία γεϊτρθςθ από τθν οποία ζπαιρνε ο Διμοσ Κρανιδίου και 
οι δφο Κοινότθτεσ χρόνια, άλλαξε θ ποιότθτα του νεροφ; Ιταν ακριβό το κόςτοσ ςε ςχζςθ 
με τθ νζα γεϊτρθςθ που κάνατε; Και πόςο κόςτιςε θ μεταφορά του δικτφου τθσ νζασ 
γεωτριςεωσ;  
Και ζνα τελευταίο, για τθν αποχζτευςθ: Εμείσ ςτθν περιοχι του Κρανιδίου ζχουμε …… 
κάποιοι δθμότεσ. Στθν είςοδο του Κρανιδίου υπάρχει πάλι το πρόβλθμα. Εκεί δεν 
μποροφμε να κάνουμε ζνα ζργο δθλαδι που επαναλαμβάνεται αυτό το πρόβλθμα του 
βουλϊματοσ;  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Δεν είναι ςτθν είςοδο τϊρα το βοφλωμα, είναι αλλοφ. Είναι ςτθ Βρυςοφλα. Ενθμζρωςα και 
τον Ρρόεδρο και του είπα ότι τθν Τετάρτθ, επειδι αφριο κα λείπω και κα είμαι ςτθν Ακινα, 
κα ξεκινιςει ο εργολάβοσ, ο οποίοσ κα αποκαταςτιςει τθ βλάβθ, θ οποία υπάρχει.  
Αυτό που κζλω να ςασ απαντιςω είναι ότι θ ςυγκεκριμζνθ γεϊτρθςθ, θ οποία μιςκϊκθκε, 
ζχει δυναμικότθτα 150 κυβικά τθν ϊρα. Εμείσ αυτι τθ ςτιγμι αντλοφμε με το μοτζρ το 
ενδζκατο, το οποίο τοποκετικθκε από πάνω, 80 κυβικά. Το δίκτυο αυτό λοιπόν, κφριε 
Λάμπρου, δεν καταςκευάςτθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ γεϊτρθςθ που μιλάμε για τθ 
γεϊτρθςθ του κ. Καράμπελα, για να μθν κρυβόμαςτε, καταςκευάςτθκε για να μεταφζρει 
και το νερό του Κοκκινόβραχου ςτο Κρανίδι.  
Το νερό του Κοκκινόβραχου είναι κατάλλθλο από κζμα αγωγιμότθτασ, ζχει κάποια 
αυξθμζνθ επιβάρυνςθ ςτα νιτρικά, αλλά μετά τθ μίξθ που γίνεται ςτισ δεξαμενζσ του 
Διμου μασ και τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τα νιτρικά αυτά είναι πολφ κάτω των ορίων.  

 
Αντώνιοσ Αντωνόπουλοσ, Γραμματζασ Δ..: Σοβαρά;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κφριε Αντωνόπουλε, παρακαλϊ μθν πετάγεςτε.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Αυτι τθ ςτιγμι από τισ μετριςεισ, κφριε Αντωνόπουλε, ο Κοκκινόβραχοσ ζχει 2.500 
μικροηφμεσ, δείχνει θ ελεγκτικι που ζγινε ςτον Κοκκινόβραχο. Πταν δουλεφει 24 ϊρεσ το 
24ωρο είναι λογικό να γίνει κάλαςςα.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Μία ερϊτθςθ: Επειδι τθν άκουςα, δεν ιξερα να απαντιςω ειλικρινά και κζλω να τθν 
απαντιςετε εςείσ αυτι τθν ερϊτθςθ: Από τον Κοκκινόβραχο υπιρχε αγωγόσ επί του κ. 
Στεφάνου του Δθμάρχου. Δεν μποροφςε αυτόσ να χρθςιμοποιθκεί, να μθν κάνουμε άλλο 
αγωγό;  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: 
Αυτόσ ο αγωγόσ, κφριε Λάμπρου, εκτόσ του ότι δεν γνϊριηε κανζνασ από ποφ περνάει, ζχει 
ζνα πάρα πολφ μεγάλο ςπάςιμο ςτο κατάςτθμα του «Ηα & Χα», που δεν γνωρίηω ποιανοφ 
είναι, εκεί που ιταν ο Σερζτθσ πρϊτα και ζχει πάρα πολλζσ βλάβεσ. Και μιλάμε για ζνα 
ςιδερζνιο αγωγό, ο οποίοσ ιταν πριν από 60-70 χρόνια.  
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Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Από τθ δεκαετία του ’80 ιταν.  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: 
Ακόμα αυτό που κζλω να ςασ πω είναι ότι το Κρανίδι υδρεφεται από τθν Αυλϊνα, ο 
Αντιπρόεδροσ με δικιά του επιλογι και μετά από μια αντιπαράκεςθ που είχαμε, 
ενεργοποίθςε τον Κοκκινόβραχο, το Ρλατφ Ρθγάδι, ςτο οποίο Ρλατφ Ρθγάδι μασ ζλεγαν ότι 
είναι μια γεϊτρθςθ θ οποία βγάηει ζνα Φ 18 και επζμεναν να τθ βάλουμε ςτο δίκτυο και 
του ζλεγα ότι είναι κρίμα να πετάξουμε τα λεφτά μασ. Αυτι λοιπόν, θ Δθμοτικι γεϊτρθςθ θ 
οποία ιταν παροπλιςμζνθ τόςα χρόνια, βγάηει 17-18 κυβικά τθν ϊρα. Ακόμα δουλεφει θ 
γεϊτρθςθ… 

 
Αντώνιοσ Αντωνόπουλοσ, Γραμματζασ Δ..: (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κφριε Αντωνόπουλε, δεν είναι λογικι αυτι ςτο 
Συμβοφλιο.  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Θ αγωγιμότθτα 

 λοιπόν, κφριε Αντωνόπουλε…..  
 

Αντώνιοσ Αντωνόπουλοσ, Γραμματζασ Δ..:Το ζχουμε ξανακάνει ….(Ομιλία χωρίσ 
μικρόφωνο) 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Το ζχετε ξανακάνει και 
αποτφχατε. Εμείσ το κάναμε και πετφχαμε. Τϊρα δουλεφει ιδθ ενάμιςθ χρόνο και γίνονται 
ελεγκτικζσ κάκε ζξι μινεσ και μπορϊ να ςασ δϊςω και τισ προθγοφμενεσ ελεγκτικζσ που 
κάναμε. Δεν ζχω λόγο να ςασ πω ψζματα, εςείσ μασ αμφιςβθτείτε ςυνζχεια. Εγϊ δεν ζχω 
λόγο να ςασ πω ψζματα.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Μποροφμε να μθν κάνουμε διάλογο, κφριε 
Αντωνόπουλε; 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Ακόμα είναι θ Αυλϊνα, το Ρλατφ Ρθγάδι, ο Κοκκινόβραχοσ, κάποιεσ ϊρεσ τοποκετϊντασ 
μια θλεκτροβάνα ςτον αγωγό μζνει το κολλεκτζρ που ζχει γίνει με τον αγωγό του 
πολυαικυλζνιου και θ γεϊτρθςθ Καράμπελα. Ζχει κλείςει θ γεϊτρθςθ του κ. Σοφικίτθ, ζχει 
κλείςει θ Βακιά Λάκκα νοφμερο 1, ζχει κλείςει θ γεϊτρθςθ του Μϊρου και είναι ςε 
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ θ γεϊτρθςθ του κ. Αργυρόπουλου και τθσ Ρυροςβεςτικισ, 
γιατί το νερό ζχει πάρα πολφ μεγάλθ αγωγιμότθτα. 
Πςο για τθ γεϊτρθςθ που είπατε, που δοφλευε επί τόςα χρόνια για 24 ϊρεσ το 24ωρο του 
κ. Σοφικίτθ, μπορείτε να ζρκετε να δείτε τισ αναλφςεισ τισ οποίεσ ζχουμε και το νερό τθσ 
είναι ςτισ 8.000 μονάδεσ. Τα κυβικά τα οποία ζβγαηε ιταν 35 κυβικά τθν ϊρα και 
μιςκϊκθκε μια αντίςτοιχθ γεϊτρθςθ θ οποία δίνει 80 κυβικά τθν ϊρα, 1.100 μονάδεσ.  
Ρλζον από τθν Υδάτων, κάνεισ μίςκωμα δεκαετίασ. Δεν μπορείσ να μιςκϊςεισ οφτε για ζνα, 
οφτε για δφο, οφτε για τρία χρόνια. Το μίςκωμα είναι μονομερζσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
δεκαετίασ. Τϊρα άμα βρίςκετε κάτι παράλογο τα 8.000 μικροηφμεσ ςτα 35 κυβικά με 
ζγγραφο χαρτί του κ. Σοφικίτθ να ηθτάει 2.000,00 € και να μιςκϊςουμε τθ γεϊτρθςθ του κ. 
Καράμπελα με 1.100 μονάδεσ και 80 κυβικά τθν ϊρα, με 2.500,00 €, κατθγοριςτε με.  
Για τον αγωγό να ςασ πω: Ο αγωγόσ αυτόσ λοιπόν, καταςκευάςτθκε από τθ ςυντιρθςθ 
δικτφων τθσ Δ.Ε. Ερμιόνθσ  και Κρανιδίου, τα χωματουργικά και εποφλωςθ με 3Α και λοιπά, 
πλθρϊκθκαν 5.000,00 € ςυν ΦΡΑ. Στοίχθςαν 9.000,00 € οι ςωλινεσ ςυν τισ 
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θλεκτρομοφφεσ, ςυν 1.500,00 € ςωλινα 200 μζτρα με τισ θλεκτρομοφφεσ, γιατί θ απόκλιςθ 
που είχαμε ςτθ μζτρθςθ χρειαηόταν επιπλζον 200 μζτρα. Βάνεσ και κολλεκτζρ, μαηί με τθν 
υδραυλικι εργαςία, χρεϊκθκαν 3.000,00 €, για ζνα δίκτυο 1.300 μζτρων. Άρα θ ςυνολικι 
δαπάνθ είναι 19.500,00 € που ςτοίχιςε το δίκτυο το οποίο ζνωςε αυτό που όλοι γνωρίηετε 
και το ξζρετε, ότι το νερό ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Κρανιδίου, είναι καλφτερο και δεν το 
αμφιςβθτεί κανζνασ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Σαράντοσ ζχει το λόγο για ερϊτθςθ.  

 
Χρήςτοσ αράντοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Για τον αγωγό να ρωτιςω… (Ερϊτθςθ χωρίσ 
μικρόφωνο) 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Ρράγματι υπιρχε αγωγόσ από τον Κοκκινόβραχο, ςτθν παλιά δεξαμενι τθσ Αγίασ Άννασ, 
τθν εγκαταλειμμζνθ πίςω από τα ςπίτια του Ρουλι. Αυτό τον αγωγό τον ελζγξαμε πριν 
αποφαςίςουμε να κάνουμε καινοφργιο αγωγό, είναι ζνασ ςιδερζνιοσ αγωγόσ ςε ακλία 
κατάςταςθ, τον οποίο τον κόψαμε ςε δυο – τρία ςθμεία και ζβγαλε κειάφι από μζςα, 
περνάει ςε πάρα πολλζσ ιδιοκτθςίεσ, οι περιςςότερεσ από αυτζσ είναι του κ. Μαναριϊτθ, 
είναι κομμζνοσ ςτον κυκλικό κόμβο που δεν μπορζςαμε να βροφμε άκρθ, δεν μποροφςαμε 
να βγοφμε ςτον κυκλικό κόμβο να ςκάψουμε για να βροφμε ποφ ζχει ςπάςει και ζχει γίνει 
μια πάρα πολφ μεγάλθ ηθμιά. Πλα αυτά τα κάναμε με τθ βοικεια του Σοφικίτθ του 
Κοδωρι, που ιξερε περίπου, ζχει γίνει μια πολφ μεγάλθ βλάβθ ςτο κτίριο που ζγινε το «Ηα 
& Χα», όπου ζςπαςε τελείωσ εκεί ο αγωγόσ και μζςα ςτο ποτάμι νομίηω, μασ είπε ότι 
επειδι μπαηϊκθκε το ποτάμι δεν ξζραμε ακριβϊσ ποφ μποροφςαμε να τον βροφμε για να 
κάνουμε μια τομι να δοφμε τι γίνεται.  
Αλλά ζχω πάρα πολφ πλοφςιο φωτογραφικό υλικό, μζχρι να πάρουμε τθν απόφαςθ να 
βάλουμε τθν πλαςτικι, ςτα ςθμεία που κόψαμε, τθν κατάςταςθ που υπιρχε ςτο 
εςωτερικό. Ππου κόβαμε, ζβγαηε κειάφι. Ιταν ςε ακλία κατάςταςθ.  
Δεν ζχουμε τελειϊςει, υπάρχει μία εκκρεμότθτα, ςτθ διαςταφρωςθ που κάναμε το 
κολλεκτζρ του κ. Καράμπελα με τον Κοκκινόβραχο, υπάρχει ζνα κομμάτι αυτισ τθσ 
ςωλινασ. Αλλά επειδι ιταν κατθφόρα, δεν είχε κρατιςει μζςα νερό για να πθγαίνει τόςο 
χάλια. Να βγει το ζτοσ, γιατί ζχουμε ζρκει πολφ ςτριμωχτά με όλα αυτά τα ζργα που 
κάναμε φζτοσ και κοντεφουν να μασ τελειϊςουν οι κωδικοί ςτα χωματουργικά, ςτα 
υδραυλικά, ςτα υλικά και κα αλλάξουμε και αυτό το κομμάτι.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε τον κ. Αντιπρόεδρο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  
Ο κ. Σαράντοσ ζχει το λόγο για μια ερϊτθςθ.  

 
Χρήςτοσ αράντοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Κφριε Ρρόεδρε, γνωρίηετε ότι από τθν Αυλϊνα 
και ερχόμενοσ προσ τθ μεριά του ….. το πθγάδι ςτισ γεωτριςεισ του Ραριανοφ, μετά ςτου 
Μαχαίρα και μετά ςτο Σφαγείο, όλα αυτά πλζον είναι ςχεδόν κάλαςςα; Θ τελευταία λοιπόν 
λεκάνθ που είχε μείνει είναι αυτι του κ. Καράμπελα και άλλεσ δφο εκεί ςτα 100-150 μζτρα, 
ενϊ ςτα 200 μζτρα που είναι θ Συνεταιριςτικι ασ ποφμε, που είχε κάνει τότε ο 
ςυγχωρεμζνοσ ο Στεφάνου και αυτι ζχει πάρει το δρόμο τθσ αλμφρασ, θ οποία απζχει από 
τον Κοκκινόβραχο οφτε 80 μζτρα και δεφτερον, ςασ λζω και πάλι, εάν αυτι θ γεϊτρθςθ 
ςτερζψει, πείτε μου τι κα πιοφν οι Κρανιδιϊτεσ, τθ ςτιγμι που εςείσ ςκζφτεςτε αυτό το 
νερό να το δϊςετε ςτουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ; Καλϊσ ιρκαν οι άνκρωποι αλλά να 
φρόντιηαν να ζχουν και νερό δικό τουσ. Γιατί το νερό……Λοιπόν, είναι κοινωνικι πολιτικι 
αυτι ι είναι κάτι άλλο;  
Πςο τϊρα για το άλλο δίκτυο, ςασ πλθροφορϊ ότι κάκομαι πάνω ςτο φψωμα και το βλζπω 
όλο και από το 1981-82 δεν κυμάμαι να ζχει γίνει καμιά βλάβθ ςθμαντικι, ςτον κεντρικό 
υπάρχει φρεάτιο από κάτω που δείχνει ποφ ακριβϊσ είναι, ποφ περνάει, ρωτιςτε τον κ. 
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Γιάννθ το Μθχανικό. Τϊρα αν υπάρχουν άλλα προβλιματα …. εςείσ ξζρετε, εγϊ δεν το 
ξζρω, δεν το εξετάηουμε. 
Το κζμα μου είναι ότι κα καταςτρζψουμε τισ περιουςίεσ αυτζσ που ζχουν μείνει, κα 
αναγκαςτϊ εγϊ το παιδί μου να του μεταφζρω αφριο τθν περιουςία μου, γιατί προφανϊσ 
δεν μπορεί να πάρει 400,00 € από τουσ κατά τα άλλα κυρίουσ -και καλϊσ ιρκαν- 
επενδυτζσ. Και τι κα κάνει; Αν κζλετε λοιπόν, κάλαςςα να πουλιςετε, πάρ’ τε κάλαςςα 
απευκείασ και αφιςτε να υπάρχει και κάτι ςε αυτό τον τόπο ακόμα. Αυτό ζχω να πω. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε για τθν τοποκζτθςθ, κφριε Σαράντο. 
Κζλετε να κάνετε άλλθ ερϊτθςθ; Κα απαντιςετε ςτισ τοποκετιςεισ που κα γίνουν αμζςωσ 
μετά γιατί τϊρα αυτό ιταν τοποκζτθςθ, δεν ιταν ερϊτθςθ. 

 
Ιωςήφ Γανώςησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Κφριε Ράλλθ, δεν κατάλαβα, με τον τρόπο που 
αποφαςίηετε, να ςυνδζςετε κάποια ακίνθτα εκτόσ ςχεδίου πόλθσ. Με ποια κριτιρια; Με τα 
κριτιρια επειδι αυτόσ ζχει χριματα πλθρϊνει τθ ςφνδεςθ; Με τα κριτιρια ότι ςιμερα μασ 
περιςςεφει νερό; Διότι δθμιουργοφνται διάφορεσ απορίεσ, δθλαδι είναι μόνιμθ κατοικία 
αυτόσ που είναι εκτόσ ςχεδίου πόλθσ ι ζχει μια αποκθκοφλα για παράδειγμα και ζχει ζνα 
ολόκλθρο κτιμα;  
Και εν πάςθ περιπτϊςει, ςιμερα μπορεί ςτο δίκτυο που κα αποφαςίςετε εςείσ να το 
ςυνδζςετε, ενδεχομζνωσ να υπάρχει ενόσ ανκρϊπου επικυμία και υπολογίηετε ότι ςε μια 
οικογζνεια, αν τθσ δϊςουμε και πζντε κυβικά δεν χάκθκε το νερό. Και εν πάςθ περιπτϊςει, 
του δίνουμε νερό ςιμερα διότι υπάρχει επάρκεια. Εάν αφριο όμωσ και κατά τθ διανομι του 
δικτφου βρεκοφν άλλεσ δζκα οικογζνειεσ, κα αρνθκοφμε; 
Και κα ικελα από τθν περιοχι τθσ Ερμιόνθσ, εάν ςτθ κθτεία ςασ ζχετε κάνει κάποιεσ 
ςυνδζςεισ ςτα εκτόσ ςχεδίου αγροτόςπιτα ι αγροτεμάχια, αν όντωσ ζχετε κάνει ςυνδζςεισ. 
Και εάν ζχετε κάνει, αν μπορείτε να μασ το αναφζρετε. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κφριε Ράλλθ, ζχετε το λόγο. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Σασ είπα ότι οι αγωγοί γίνονται κατόπιν υποδείξεωσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και βάςει των 
προβλεπόμενων των οποίων υπάρχουν, πάντα πρζπει να υπάρχει θ οικοδομικι άδεια για 
να δοκεί υδρόμετρο από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και τα προβλεπόμενα τα οποία απαιτοφνται και ςασ 
είπα ότι το δίκτυο αυτό περνάει ςτθ δικαιοδοςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Δθλαδι αντ ο φτιάξει ο 
Λωςιφ ο Γανϊςθσ, αυτό το δίκτυο μετά ανικει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και γίνεται όπωσ με τουσ 
μεταςχθματιςτζσ τθσ ΔΕΘ. Δθλαδι αν κάποιοσ ηθτιςει να πάει το ρεφμα ςτο βουνό, το 
πλθρϊνει και το πάει και ο κακζνασ που ςυνδζεται, πλθρϊνει το ανάλογο τίμθμα μετά. 

 Και τα ρολόγια που δϊςαμε εμείσ, μιασ και ρωτάτε, για τθν Ερμιόνθ, για όλα είχαμε 
φάκελο και είχαν άδεια οικοδομισ.  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ανζκακεν γινόταν αυτό, δεν ζγινε τϊρα. 
 

Ιωςήφ Γανώςησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: ϊτθςα τον Ρρόεδρο αν μζνουν κάτοικοι εκεί 
πζρα, είναι δθλαδι μόνιμεσ κατοικίεσ; Για να υδροδοτιςω κι εγϊ το κτιμα μου, εάν ζχω τθ 
δυνατότθτα. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Εάν προβλζπεται, υπάρχει Επιτροπι που το βλζπει.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Τόκασ ζχει το λόγο για ερϊτθςθ. 
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Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Στο άρκρο 12, μιλάει για τθν επζκταςθ που βαςικά θ αρμόδια Επιτροπι …. για τισ 
ςυνδζςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Εδϊ κα μποροφμε να το δοφμε τι γίνεται, μζχρι ποφ κα φτάνει θ 
επζκταςθ από το δίκτυο; Να βάλουμε κάποια μζτρα που κα μπορεί θ Επιτροπι Συνδζςεων 
να το κάνει και για κάποια περιςςότερα δεν κα μπορεί.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Μθν προτείνετε τϊρα, ερϊτθςθ είπαμε, κφριε 
Τόκα. Αφοφ κα τοποκετθκείτε μετά.  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Ραραλάβατε τον Κανονιςμό είκοςι μζρεσ πριν ζρκει προσ ψιφιςθ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ςασ 
είπαμε: Δείτε αν κζλετε κάτι να κάνετε, να το ψθφίςουμε ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και να πάει ζτοιμο 
ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Δεν ζχει ξαναγίνει αυτό ποτζ ςτο πανελλινιο. Και ζρχεςτε τϊρα 
να μου πείτε να αλλάξουμε όλθ τθν απόφαςθ, ενϊ πριν δεν είχατε παρατθριςεισ; Σασ το 
ζδωςα είκοςι μζρεσ πριν το ψθφίςουμε ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Δεν ιταν ο κ. Σαμιϊτθσ τθν θμζρα αυτι, είχε δουλειά τθν θμζρα που ψθφίςαμε τον 
Κανονιςμό. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Είςτε ςίγουροσ; Ελάτε να δείτε τα πρακτικά, γιατί ιταν εκεί. Γιατί μασ είπε ο κ. Σαμιϊτθσ 
ότι: Ο κ. Τόκασ τισ παρατθριςεισ του κα τισ κάνει ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Ριο εφκολο 
ιταν να τισ κάνατε εκεί, να το αλλάηαμε και να ερχόταν ζτοιμο. Δεν υπάρχει κάτι πιο απλό 
και ξεκάκαρο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» 
Θ αρμόδια Επιτροπι Συνδζςεων ποιοι είναι; Είναι άτομα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Εκεί πρζπει να 
είμαςτε λίγο πιο αντικειμενικοί. Ροιοσ αποφαςίηει για τθν επζκταςθ;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Συγνϊμθ, αλλά ζχετε πάρει όλοι το λόγο και δεν ζχω 
μιλιςει κακόλου εγϊ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Να απαντιςει πρϊτα ο κ. Αποςτόλου. Κφριε 
Αποςτόλου, ζχετε το λόγο, εκκρεμεί μία απάντθςθ. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Αμζςωσ μόλισ αναλάβαμε τα κακικοντά 
μασ, βρεκικαμε προ εκπλιξεων με εκατοντάδεσ υδραυλικζσ βλάβεσ, για να μθν πω 
παραπάνω. Ρροςπακιςαμε να τισ επιδιορκϊςουμε με τον τρόπο που κλθρονομιςαμε. 
Δθλαδι οι υδραυλικοί τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. γνϊριηαν μόνο να τοποκετοφν ςαμπρζλα και ςφρμα. 
Δεν ιξεραν τι πάει να πει επιςκευι και τι πάει να πει αντικατάςταςθ.  
Μετά από ζναν ζλεγχο που κάναμε περίπου ςτα ςθμεία που «πονάγανε», ηθτιςαμε από τθ 
Μθχανικό τθσ Υπθρεςίασ, δθλαδι από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, να μασ κάνει μια ενθμζρωςθ 
αν υπάρχει ςε ποια ςθμεία ςτο Κρανίδι υπάρχουν ςιδθροςωλινεσ. Ρράγματι, υπιρχε ζνασ 
χάρτθσ. Με τθ βοικεια πάντα του Κοδωρι Σοφικίτθ, με το χάρτθ αυτό, κάναμε μία βόλτα. 
Ιταν πάρα πολλά τα προβλιματα, ιταν κακθμερινζσ οι βλάβεσ, κακθμερινά και όλθ τθ 
νφχτα να απαςχολοφμαςτε με τισ ςάπιεσ ςωλινεσ.  
Ριραμε λοιπόν μια απόφαςθ ότι δεν κα ξαναβάλουμε ςαμπρζλα. Γιατί ιταν ο μοναδικόσ 
τρόποσ επιδιόρκωςθσ. Δεν επιδιορκϊνεται θ ςωλινα θ κατεςτραμμζνθ, θ ςάπια. Ρράγματι, 
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είχε αποτζλεςμα. Ξεκινιςαμε να αλλάηουμε δίκτυα, αντί να κακόμαςτε να βάηουμε 
ςαμπρζλεσ και πθγαίναμε μία φορά και δεν ξαναπθγαίναμε ποτζ. Αφοφ λοιπόν, 
επιδιορκϊςαμε πολφ μεγάλο κομμάτι από αυτζσ τισ επιδιορκϊςεισ, δεν ιταν δυνατόν, 
ιταν φφςει αδφνατον να κρατιςουμε ζνα ςιδερζνιο ςωλινα, ο οποίοσ ιταν ανενεργόσ για 
τόςα πολλά χρόνια και για τθν ποιότθτα του νεροφ που κα μετζφερε και για τισ 
επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ, τισ οποίεσ δεν είχαμε τρόπο να τισ επιδιορκϊςουμε παρά 
μόνο με ςαμπρζλα. 
Οι πιζςεισ είναι τεράςτιεσ που δεν το ςυηθτιςαμε οφτε δευτερόλεπτο. Εμείσ εδϊ ιρκαμε 
για να βελτιϊςουμε και όχι για να κρατιςουμε και να ςυνεχίηουμε αυτό που είχαμε 
παραλάβει. Ζνα αυτό. 
Δεφτερον: Ρράγματι, υπάρχουν πολλζσ γεωτριςεισ ςτθν Ερμιονίδα, οι οποίεσ ζχουν αρχίςει 
και ςκλθραίνουν πολφ περιςςότερο από ότι είναι. Εμείσ δεν ςτακικαμε ςε μία γεϊτρθςθ. 
Κάναμε ζρευνα ςε πολφ περιςςότερεσ από πζντε – ζξι, μπορεί και δζκα γεωτριςεισ, για τισ 
οποίεσ παίρναμε και αναλφςεισ. Οι οποίεσ γεωτριςεισ, από αυτζσ κάποιεσ κρίκθκαν 
κατάλλθλεσ, κάποιεσ ακατάλλθλεσ. Κάποιεσ είναι κοντά ςτο δίκτυο και κάποιεσ μακριά. 
Πλεσ αυτζσ οι γεωτριςεισ λοιπόν, είναι “stand by”.  
Οι ακατάλλθλεσ γεωτριςεισ από αυτζσ τισ περίπου δζκα, που δεν είναι τόςο μεγάλθσ 
ςκλθρότθτασ, μποροφν να μπουν ςτο δίκτυο κάλλιςτα από τθ ςτιγμι που κα κάνουμε ζνα 
τφπο κακαριςμοφ, τον οποίο κα τον ςυηθτιςουμε κάποια άλλθ ςτιγμι και ςε κάποιο 
διαφορετικό χρόνο.  
Αρχι μασ λοιπόν, ςε αυτό το κζμα, είναι να αντλοφμε από πολλζσ γεωτριςεισ λίγο. Εάν 
δθλαδι ζχει εκατό κυβικά, εμείσ κα πάρουμε τα πενιντα. Εάν ζχουμε δζκα διακζςιμεσ 
γεωτριςεισ για να ςυντθριςουμε αυτζσ τισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ που προαναφζραμε, κα 
προςπακιςουμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε και τισ δζκα. Είναι το ίδιο να δίνεισ ςε κάποιον 
ζνα τίμθμα των 2.500,00 € από το να δίνεισ ςε τρεισ, τα 2.500,00 € δια του τρία, για τθν 
επιχείρθςθ. Είναι καλό για τον υδροφόρο ορίηοντα να μθ γίνεται υπεράντλθςθ.  

 Αυτό ικελα να πω, ευχαριςτϊ. 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ τον κ. Αποςτόλου. Ο κ. 
Διμαρχοσ ζχει το λόγο. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, δήμαρχοσ: Το πρόβλθμα του νεροφ το ξζρετε ότι είναι πάρα πολφ 
μεγάλο και από τθν προθγοφμενθ κθτεία είχαμε αρχίςει να προβλθματιηόμαςτε και δεν 
λζγαμε ότι είμαςτε μια άνυδρθ περιοχι, λζγαμε ότι είμαςτε μια ερθμοποιθμζνθ περιοχι. 
Αυτό είναι γεγονόσ. Ππωσ και αυτό που είπε ο κ. Σαράντοσ, όπωσ και αυτό που είπαν 
κάποιοι άλλοι, ότι μπορεί αυτό το νερό να χαλάςει.  
Ξζρετε ποιο ιταν το πρόβλθμα; Πτι μθ δίνοντασ ςε αυτοφσ που κτίηουν νερό, ςθμαίνει ότι 
δεν κα ζχτιηε κανζνασ. Ζπαιρναν άδεια, ακόμα και τα ξενοδοχεία, ζπαιρναν άδεια και 
ζπαιρναν μια βεβαίωςθ τυπικι, γιατί δεν μποροφςαν να πάρουν οφτε άδεια λειτουργίασ, 
αλλά δεν μποροφςαν να πάρουν και τθν άδεια ςκοπιμότθτασ και τθν άδεια ανζγερςθσ και 
γενικότερα δεν μποροφςε να κτιςτεί κανζνα ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν, τυπικά ζπαιρναν ζνα 
χαρτί που ζλεγε ότι κα υδρεφςουμε εμείσ. Είναι ζτςι αυτό, το δεχόμαςτε και δεν νομίηουμε 
ότι μπορεί να το αμφιςβθτιςει κανείσ και δίναμε ζνα χαρτί που λζγαμε ότι: Ναι, εμείσ κα 
δίνουμε νερό ςτα ξενοδοχεία ι κα δίνουμε νερό ςε οποιοδιποτε τουριςτικό κατάλυμα ι ςε 
οποιαδιποτε επιχείρθςθ που ικελε να πάρει μια αδειοδότθςθ. Δθλαδι ςτθν ουςία 
κορόιδευαν τον εαυτό τουσ. 
Ράμε λοιπόν, να δοφμε πϊσ κα το λφςουμε. Θ Δθμοτικι αρχι ςτο μυαλό τθσ και ςτο 
πρόγραμμά τθσ το οποίο ζχει αρχίςει πλζον να εφαρμόηεται, ζχει τρία ςτάδια: Το πρϊτο 
ςτάδιο είναι μια μεταβατικι περίοδοσ που ςτοχεφει ςτο να μειϊςουμε τθ ςκλθρότθτα και 
για να μειϊςουμε τθ ςκλθρότθτα πιγαμε ςτθ λογικι αυτι και δεν το κάναμε μόνοι μασ, 
κάποιοι μασ ςυμβοφλευςαν -για να μθν κάνουμε και τουσ παντογνϊςτεσ- και καταφζραμε 
λοιπόν, ςε ενάμιςθ χρόνο, που ακόμα υπάρχει πρόβλθμα, αλλά καταφζραμε να 
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διαχειριςτοφμε περιςςότερεσ γεωτριςεισ με μικρότερθ ςκλθρότθτα και με τθ δυνατότθτα 
πλζον να μθν φτάςουμε ςτο ςθμείο, όπωσ ιταν του κ. Σοφικίτθ, που ξεκίνθςε με 
ςκλθρότθτα 2.000 και ζφταςε να ζχει 8.500 και με τθν υπεράντλθςθ κα φτάςει να ζχει 
11.000. Αυτά μπορείτε να τα δείτε ςε όλα τα δοκιμαςτικά. 
Τι ςθμαίνει αυτό; Σθμαίνει, γιατί ρωτάμε και ςυηθτάμε για τθ γεϊτρθςθ του κ. Καράμπελα 
και ζχουμε ςυηθτιςει και με τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ πάνω ςε αυτό το κζμα, ο κ. 
Σοφικίτθσ και ο κ. Καράμπελασ και άλλθ μία γεϊτρθςθ ςτθν περιοχι ενδεχομζνωσ, που δεν 
τθ κυμάμαι, αλλά κυρίωσ αυτοί ζδιναν το 70% ςτθν περιοχι. Δθλαδι πουλοφςαν νερό ςε 
υδρομεταφορείσ. Αυτοί λοιπόν ζδιναν 8.000 κυβικά θμερθςίωσ. Δθλαδι τα βυτία 
μετζφεραν 8.000 κυβικά θμερθςίωσ. Ροφ τα μετζφεραν; Σε εκτόσ ςχεδίου καταναλωτζσ. 
Ρόςα ιταν τα απαιτθτά για τα ςπίτια που είναι εντόσ οικιςμοφ, δθλαδι ςε αυτά που 
πρωτίςτωσ εμείσ κα πρζπει να δϊςουμε προτεραιότθτα; Δεν ιταν πάνω από 3.500 με 
4.000. Ζνα αυτό. Δθλαδι, το 50% απ’ ότι δίναμε ςτθν εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ.  
Ζτςι φτάςαμε ςε αυτό το αποτζλεςμα να γίνεται υπεράντλθςθ. Πμωσ, υπάρχει μια 
διαφορετικότθτα ςτισ γεωτριςεισ. Δθλαδι μπορεί μια γεϊτρθςθ ςιμερα να τθν κάνουμε 
εδϊ και ςτα 300 μζτρα να ζχουμε εδϊ 7.000 μονάδεσ λόγω των γεωλογικϊν ςτρϊςεων και 
να ζχουμε μια διαφορά, που ο ζνασ να ζχει 7.000 μονάδεσ και ο άλλοσ να ζχει 1.000 
μονάδεσ. 
Δεν φτάνει όμωσ αυτό. Δθλαδι ςωςτά είπατε ότι πριν μερικά χρόνια, είχαμε καλφτερο νερό 
από ό,τι ζχουμε τϊρα. Ζχει γίνει υπεράντλθςθ, μθν το ςυηθτάμε και ανάλογα με τθ κζςθ, 
γιατί κάπου επθρεάηει και κάπου δεν επθρεάηει, ανάλογα με τα ςτρϊματα των 
πετρωμάτων, όπωσ είπα.  
Το πρϊτο ςτάδιο λοιπόν, είναι να δϊςουμε νερό καλφτερθσ ποιότθτασ, μικρότερθσ 
ςκλθρότθτασ και αυτό κα το δοφμε κατά τθν εφαρμογι, ςτον ενάμιςθ χρόνο μασ ζχει βγει 
τουλάχιςτον και προςπακοφμε να το καλυτερεφςουμε αυτό με διάφορουσ τρόπουσ. Ο ζνασ 
τρόποσ είναι οι βλάβεσ. Από τισ βλάβεσ χάναμε πολφ νερό. Από τα δίκτυα επίςθσ χάνουμε 
πολφ νερό. Κεωροφν δεδομζνο οποιοιδιποτε μελετθτζσ ότι το 30% τουλάχιςτον, φεφγει.  
Άρα λοιπόν, δεν είναι το ςτάδιο «τι νερό», αλλά είναι πϊσ κα μπορζςουμε: Ρρϊτον: Να 
ελαττϊςουμε τισ βλάβεσ και δεν αναφζρομαι ςε όλα αυτά που, αν κζλετε, είναι προϊόν 
ςυνεργαςίασ και με τουσ μελετθτζσ. Κα ποφμε ςε κάποια άλλθ ςτιγμι ότι ζχουν γίνει 
προμελζτεσ, είχε γίνει και προμελζτθ από τθν προθγοφμενθ Δθμοτικι αρχι, δθλαδι ςτο 
κομμάτι τθσ αφαλάτωςθσ και λοιπά. Ράμε λοιπόν και αλλάηουμε αυτό το κομμάτι γιατί 
μπαίνει ζνα κζμα τθσ ενζργειασ, που κα πρζπει και αυτό να το ςυμπεριλάβουμε για να 
κατεβάςουμε το κόςτοσ. 
Το δεφτερο ςτάδιο που κα πάμε λοιπόν εκεί, είναι τι; Ρροκειμζνου να μθν αυξθκεί το 
κόςτοσ το οποίο κα μεταφερκεί ςτουσ δθμότεσ και κυρίωσ των αςτικϊν ιςτϊν, τι κάνουμε; 
Λζμε ότι δεν κα πάμε ςτθν αφαλάτωςθ που ιδθ υπάρχει θ αδειοδότθςθ αλλά για να γίνει 
θ αφαλάτωςθ κα πρζπει να υπάρξουν δίκτυα μεταφοράσ. Γιατί βγικε μεν μια αδειοδότθςθ 
αλλά δεν υπάρχουν δίκτυα μεταφοράσ. Άρα, οποιαδιποτε αφαλάτωςθ, κα ιταν άχρθςτθ.  
Άρα λοιπόν, λζμε ότι κα πρζπει να κάνουμε δίκτυα μεταφοράσ. Για τα δίκτυα μεταφοράσ 
λοιπόν, υπάρχει ιδθ μελζτθ θ οποία ζχει κατατεκεί ςτθν Ρεριφζρεια, ιταν και ζνα κζμα 
που κάναμε με τον κ. Τατοφλθ και με τισ Υπθρεςίεσ και με τθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ 
Ρεριφζρειασ και τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ϊςτε να μποφμε και μόλισ ανοίξει το Επ.Ρ.Ρερ.Α.Α. 
είναι ζτοιμθ αυτι θ μελζτθ, να μπορζςουμε να κατακζςουμε το δίκτυο μεταφοράσ από τθν 
περιοχι Χϊνια, που υπάρχει αδειοδότθςθ για αφαλάτωςθ από τθ κάλαςςα για 12.500 
κυβικά θμερθςίωσ και λζμε εμείσ ότι δεν κζλουμε 12.500 κυβικά. Δεν μποροφμε δθλαδι να 
φτάςουμε ςτο κόςτοσ που κα επιβαρφνει το δθμότθ, ςυν, ςυν, ςυν, ςτο 1,70 € με τα 
παρελκόμενα και όλα τα ςχετικά, γιατί όλα αυτά κα πρζπει να τα υπολογίςουμε.  
Άρα λοιπόν, τι λζμε; Ζχουμε Δθμοτικζσ γεωτριςεισ που είναι υφάλμυρεσ; Ζχουμε. Τισ 
οποίεσ τισ ζχουμε κόψει. Αυτζσ που είναι πάνω από 7.000 μονάδεσ τισ ζχουμε κόψει, ζχουν 
ςταματιςει και γι’ αυτό ςταμάτθςε και του κ. Σοφικίτθ. Δεν είναι δθλαδι μόνο το κζμα του 
πόςο πλθρϊνεισ και όντωσ, κα ζρκει κάποιοσ και κα ςου πει: «Μα, γιατί παίρνεισ νερό απ’ 
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αυτόν;» το οποίο ζχει 1.100 ςκλθρότθτα και ο άλλοσ ζχει 8.000 και ςου δίνει το μιςό νερό 
από αυτό που ςου δίνει ο άλλοσ και θ διαφορά είναι 500,00 €».  
Δεν μπαίνω ςε αυτό το κομμάτι, γιατί όπωσ γνωρίηετε, καμιά φορά αναγκάηεςαι να πάρεισ 
από κάποιον, παρ’ όλο που το κόςτοσ είναι μεγαλφτερο, προκειμζνου να καλφψεισ τισ 
ανάγκεσ που υπάρχουν ςτουσ δθμότεσ. Γιατί μπαίνει και αυτό το κζμα και κα πρζπει να 
αποφαςίςεισ κάποια ςτιγμι. Γι’ αυτό ςυμφωνϊ εγϊ ότι για οποιαδιποτε κζματα 
υπάρχουν, κα πρζπει όντωσ να γνωρίηουμε εμείσ τουλάχιςτον, για να μθ δθμιουργείται 
αυτι θ παραπλθροφόρθςθ, που δυςτυχϊσ υπάρχει και δεν μποροφμε να τθ 
ςταματιςουμε, ο κακζνασ ζχει τθ δικι του άποψθ και πλευρά και μεταξφ μασ δθλαδι ο 
κακζνασ αναρωτιζται τι γίνεται και λοιπά. 
Ράμε λοιπόν, ςτθ βαςικι μορφι επίλυςθσ του νεροφ. Ροια είναι θ βαςικι μορφι; Το 
δεφτερο ςτάδιο, αυτό που ςυηθτάμε αυτι τθ ςτιγμι, τι κάνουμε. Δθλαδι παίρνουμε ζνα 
καλό νερό, παίρνουμε και ζνα χειρότερο νερό, τα αναμιγνφουμε και κατεβάηουμε τθ 
ςκλθρότθτα ι κατεβάηουμε τα νιτρικά και λοιπά. 
Ζχουν γίνει ζρευνεσ για τισ γεωτριςεισ, ευτυχϊσ μασ βοθκάει το νζο νομοκετικό πλαίςιο 
που αφορά τισ γεωτριςεισ, ζχω όμωσ να πω το εξισ και εςείσ το ξζρετε, κφριε 
Αντωνόπουλε ενδεχομζνωσ, δθλαδι υποκζτω γιατί κυμάμαι ότι ιςαςταν και ςτα Δθμοτικά 
Συμβοφλια, ο κ. Λάμπρου το ξζρει 1.000%, ζχουμε φτάςει ςε ζνα ςθμείο, επειδι υπάρχει ο 
περιοριςμόσ των 1.000 μζτρων για οποιαδιποτε γεϊτρθςθ, αυτό είναι δεδομζνο ότι δεν 
μποροφςε κάποιοσ ιδιϊτθσ να ανοίξει γεϊτρθςθ, να ζρχεται ο πρϊθν Διμοσ Κρανιδίου μιασ 
και μιλάμε για το Κρανίδι, και θ Δθμοτικι αρχι να αποφαςίηει ότι κάνοντασ αίτθςθ ζνασ 
ιδιϊτθσ και μάλιςτα μασ το ζφερναν ότι είναι τρομερό αυτό που γινόταν, να γίνεται 50% 
για το Διμο και 50% για τον ιδιϊτθ, για να μπορεί ο ιδιϊτθσ να εξυπθρετθκεί και μάλιςτα 
υπάρχουν γεωτριςεισ καταγεγραμμζνεσ πλζον, που είναι μζςα ςτα πλαίςια οποιουδιποτε 
ελζγχου που γίνεται και ςωςτά κα πρζπει να γίνεται ο ζλεγχοσ και ςωςτά κα πρζπει να 
υπάρχουν ευκφνεσ γι’ αυτοφσ που το ζχουν κάνει, να πλθρϊνει ο Διμοσ τθ ΔΕΘ πάνω από 
15 χρόνια, να μθν παίρνει οφτε ζνα κυβικό, οφτε ζνα κυβικό! Και να ζχει τθ δυνατότθτα ο 
ιδιϊτθσ. Είναι πολλζσ οι αιτιςεισ που είχαν γίνει και ζχουν εγκρικεί. 
Γι’ αυτό το λζω ότι το ξζρει ο κ. Λάμπρου και το ξζρει ενδεχομζνωσ και ο κ. Αντωνόπουλοσ 
γιατί είχε ζνα διάςτθμα και κα ςασ πω ςυγκεκριμζνα: Από του Σκαλτςά, ασ ποφμε, που δεν 
ξζρω πότε ιταν και επικυρϊκθκε μετά, ο Διμοσ δεν ζχει πάρει οφτε ζνα κυβικό. Ραρ’ όλα 
αυτά, πλθρϊνει τθ ΔΕΘ. Ο κ. Μαχαίρασ το ίδιο ζκανε. Λζω ςυγκεκριμζνα αυτά που ξζρω, 
αυτά που ζχουμε δει ςε μια πρϊτθ φάςθ. Ζχουν καταργθκεί γεωτριςεισ. Ζδωςαν άδεια και 
αυτζσ οι γεωτριςεισ εξαφανίςτθκαν, δεν ξζρω πϊσ εξαφανίςτθκαν.  
Κζλω να πω λοιπόν, ότι κα πρζπει να δοφμε, για να ζχουμε μικρό κόςτοσ και ςτο επίπεδο 
τθσ ενζργειασ αλλά κυρίωσ ςτο επίπεδο του κόςτουσ τθσ επεξεργαςίασ του νεροφ, να μθν 
είναι το καλαςςινό που βγάηει 40.000, αλλά να πάμε ςε κάποιεσ υφάλμυρεσ, που δεν τισ 
χρθςιμοποιοφμε ζτςι κι αλλιϊσ, «ευτυχϊσ» ζχουμε κάποιεσ και είναι 8.000 μονάδεσ, ϊςτε 
με τθν επεξεργαςία και με τθ μίξθ, όταν κα πάμε να πάρουμε τθν αδειοδότθςθ τθν 
περιβαλλοντικι, όςον αφορά τθν αφαλάτωςθ, τθν αντίςτροφθ όςμωςθ, κα ζλεγα εγϊ, από 
υφάλμυρεσ γεωτριςεισ, να μπορζςουμε να ζχουμε ζναν τελικό αποδζκτθ.  
Γιατί το βαςικό πρόβλθμα ποιο είναι; Το βαςικό πρόβλθμα είναι ότι θ απόρριψθ δεν κα 
πρζπει να ξεπερνάει τισ 10.000 μονάδεσ. Δθλαδι με λίγα λόγια, βάηοντασ ςτισ 8.000 και 
βάηοντασ και τισ 2.500, ζχουμε 10.500, ασ ποφμε 10.000. Θ απόρριψθ από υφάλμυρεσ είναι 
μικρότερθ από ότι είναι τθσ κάλαςςασ. Με αποτζλεςμα να ζχουμε και μικρότερθ 
κατανάλωςθ ενζργειασ, να ζχουμε μικρότερο κόςτοσ όςον αφορά τα φίλτρα και βεβαίωσ 
να ζχουμε μικρότερθ τιμι και ςτουσ δθμότεσ μασ. Γιατί αυτόσ είναι ο ςτόχοσ μασ. 
Άρα πάμε και λφνουμε ςε αυτι τθ φάςθ τθ μεταβατικι, αυτό που κάνουμε αυτι τθ ςτιγμι 
και πάμε λοιπόν ςε δφο μονάδεσ και κα ζπρεπε τον προγραμματιςμό αυτό που κάνουμε 
και τελειϊνουμε ευτυχϊσ μζςα ςε ζνα μινα περίπου, γιατί κα μπορζςει ο 
προγραμματιςμόσ και αυτι θ εφαρμογι αυτϊν των μελετϊν, κα μποροφςε να μπει 
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κάλλιςτα -αν παρακολουκείτε ι όποιοσ παρακολουκεί τα προγράμματα- κα μποροφςε να 
μπει και ςε ζνα αντίςτοιχο πρόγραμμα.  
Εάν δεν μπορζςουμε να πάμε ςε ζνα αντίςτοιχο πρόγραμμα, κα πάμε ςε μια δανειοδότθςθ 
που ιδθ ζχουμε ζρκει ςε ςυμφωνία με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και για 
οποιοδιποτε ζργο, με ζνα επιτόκιο τθσ τάξεωσ του 3,2%, αυτι ιταν δθλαδι θ ςυμφωνία, 
μεταξφ 3,2% και 3,4%, ϊςτε να μπορζςουμε να εφαρμόςουμε, τουλάχιςτον ςε αυτό που 
λζγεται νερό, να εφαρμόςουμε μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι με το μικρότερο κόςτοσ.  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Μπορείσ να γίνεισ πιο ςαφισ; Δθλαδι θ πρόταςθ ποια είναι; Να 
μθν πάρουμε από τθ κάλαςςα αλλά να πάρουμε από γεωτριςεισ;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι εάν δεν επαρκεί, θ πρόταςθ θ δικιά μου ποια είναι; Πτι το κόςτοσ 
που κα πάρει μια επιχείρθςθ επί παραδείγματι, κα τθν πάρει από τθ κάλαςςα, δεν κα 
επιβαρφνουμε δθλαδι τουσ δθμότεσ. Καταλάβατε τι λζω; Εμείσ ζχουμε πάρει μια 
αδειοδότθςθ, θ οποία είναι 12.500 κυβικά. Δεν κα πάρουμε όμωσ 12.500. Οι ανάγκεσ του 
δικοφ μασ Διμου είναι χοντρικά 5.000 λζω εγϊ. Οικιςτικά μιλάω. 
Κάτι αντίςτοιχο κα γίνει και ςτθν Ερμιόνθ. Οι απαιτιςεισ όμωσ τθσ Ερμιόνθσ, δεν είναι 
πάνω από 1.350 ςτο “pick”. Λζμε λοιπόν, ότι εκεί κα πρζπει να προχωριςουμε ςε μια άλλθ 
μονάδα που κα είναι για τθ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ Ερμιόνθσ.  
Θ άποψθ βζβαια θ δικι μου είναι ότι κα πρζπει να προβλζψεισ, άςχετα αν εςφ ζχεισ 1.750 
κυβικά ανάγκθ ςιμερα, κα πρζπει να προβλζψεισ να ζχεισ 2.000 κυβικά, ϊςτε αν δοκεί θ 
δυνατότθτα μιασ επζκταςθσ που ζχει να κάνει αυτό με το Γενικό Ρολεοδομικό Σχεδιαςμό 
και που μποροφμε να μποφμε ςε κάποια προγραμματάκια, δεν κα κακίςουμε να κάνουμε 
μια ανάλυςθ εδϊ, κα πρζπει να κάνεισ μια πρόβλεψθ αν μθ τι άλλο, ϊςτε να μπορζςεισ να 
εκμεταλλευτείσ και άλλα 550 ι 650 κυβικά ενδεχομζνωσ, με προοπτικι βζβαια να 
ελαττϊςεισ τισ βλάβεσ και να ελαττϊςεισ τθν απϊλεια.  
Δθλαδι ςυηθτάμε εμείσ ότι ζχουμε 1.350 κυβικά ςτθν Ερμιόνθ ι 5.000 ςτον πρϊθν Διμο 
Κρανιδίου, αλλά όταν ζχουμε μια απϊλεια, κφριε Αντωνόπουλε, που λζμε ιδανικά να είναι 
30%, ςθμαίνει ότι 1.500 κυβικά τα χάνουμε. Άρα, οι ανάγκεσ δεν είναι 5.000, οι ανάγκεσ 
ςτθν ουςία, εάν πάμε ςτο ιδανικό 30%, γιατί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχουμε και 40% και 
50%, που ςθμαίνει δθλαδι ότι τα 5.000 κυβικά, μπορεί να είναι 2.500 κυβικά ςτθν 
πραγματικότθτα. 
Ραρ’ όλα αυτά όμωσ, εμείσ επεξεργαηόμαςτε με αυτό τον τρόπο που λζμε τϊρα, δθλαδι 
λειτουργοφμε πλθρϊνοντασ τα 5.000 κυβικά, ενϊ ςτθν ουςία εμείσ παίρνουμε 2.500 
κυβικά. Υπάρχει λοιπόν, μία λογικι, θ οποία δεν ζχει πζςει ςτο τραπζηι τϊρα και το 
ςυηθτάμε. Αυτό δεν είναι δθλαδι ζνα ςυμπζραςμα, το οποίο εξακολουκοφμε ακόμα να το 
επεξεργαηόμαςτε, δεν είναι δθλαδι ςυμπεράςματα που γενικά βγαίνουν. Ζχουμε δει και 
τισ μετριςεισ των γεωτριςεων, όχι μόνο του τελευταίου ενάμιςθ χρόνου, αλλά απαιτείται 
τουλάχιςτον των 20 τελευταίων ετϊν και να δοφμε λοιπόν, πϊσ ζχει τροποποιθκεί θ 
κατάςταςθ του υδροφόρου ορίηοντα. Και λζμε ότι αυτό κα πρζπει να το φτιάξουμε.  
Ππωσ επίςθσ, κα πρζπει να το φτιάξουμε και ςε αυτοφσ που ζχουν πάρει άδεια οικοδομισ 
ι κάποια άδεια άρδευςθσ και ςτθν ουςία πρζπει να παίρνουν 30 κυβικά τθν θμζρα και 
πουλάνε και νερό. Δθλαδι δίνουν 2.000 ι 1.500, το ξζρετε όλοι, δεν νομίηω ότι μποροφμε 
να το κρφψουμε. Υπάρχουν δίκτυα και το ξζρετε καλφτερα από μζνα, που δίνουν νερό. Ζτςι 
δεν είναι; Δθλαδι περιοχζσ, όπωσ είναι Δοροφφι, Ρετροκάλαςςα, ξζρετε ότι θ 
Ρετροκάλαςςα από δω, δίνει. Δθλαδι υπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι ζχουν κάνει και 
δίκτυο ακόμα. Αυτό που ςυηθτάμε, που είπε ο κ. Γεωργίου και ορκά το είπε, το ζχουν κάνει 
ιδιϊτεσ και δεν μποροφν να το κάνουν οι Α.Ε. Και το λζω αυτό ότι δεν μπορεί να το κάνει 
και ορκϊσ δεν μπορεί να το κάνει και δεν επιτρζπεται να το κάνει, εάν δεν ζχει 
εξαςφαλίςει τουλάχιςτον τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα του νεροφ, ςε οποιοδιποτε 
χωριό, είτε λζγεται Φοφρνοι ι όχι.  
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Κα ςασ πω όμωσ, μερικά παραδειγματάκια για να καταλάβετε τι ςυνζβαινε μζχρι ςιμερα. 
Υπιρχε ζνασ Κανονιςμόσ που ζλεγε, δεν υπιρχε βζβαια Κανονιςμόσ αλλά λζμε ζνασ 
ςιωπθρόσ Κανονιςμόσ ι μια απόφαςθ που είχε πάρει θ ΔΕΥΑΚ, ασ μιλιςουμε για τθ ΔΕΥΑΚ 
γιατί το κζμα τθσ Ερμιόνθσ είναι ζνα άλλο κζμα, γιατί δεν υπιρχε εκεί κάποια επιχείρθςθ 
ϊςτε να μπορείσ να ελζγξεισ εκεί το τι γίνεται. 
Λοιπόν, λζω ότι ςτουσ Φοφρνουσ, μιασ και μιλιςατε κφριε Γεωργίου, υπάρχουν ςπίτια που 
είναι από το δίκτυο 400 μζτρα, κα το ξζρετε. Ακοφςτε με λίγο λοιπόν, γιατί κα πρζπει και 
μερικά πράγματα να τα ξζρουμε, όχι για να κατθγοριςουμε τον κ. Λάμπρου ενδεχομζνωσ ι 
τον κ. Μπαλαμπάνθ ι τον κ. Αποςτόλου ι οποιονδιποτε ιταν ςτο προθγοφμενο Δθμοτικό 
Συμβοφλιο, είναι μια εμπειρία όμωσ, τθν οποία εμείσ κα πρζπει να τθν προλάβουμε, που 
είναι απόλυτα αυκαίρετθ, όπωσ είχε γίνει και ςτο άδο. 
Υπάρχουν αποφάςεισ που δίνουμε ςτο δικό μασ, ςτον αδερφό μασ, ςτον ξάδερφό μασ ι δεν 
ξζρω ποφ και είναι πλειάδα από αυτζσ τισ αποφάςεισ, που δεν ζχουν περάςει οφτε από το 
Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  
Τι ίςχυε λοιπόν; Πτι από τον κεντρικό αγωγό ζλεγε ότι ςτα 200 μζτρα θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., από τον 
κεντρικό αγωγό τθσ να δϊςει ςτα 200 μζτρα. Τι γινόταν λοιπόν; Ο άλλοσ που ιταν ςτα 400 
ι 500 μζτρα, ζφερνε το δίκτυο μζχρι τα 200 και πιγαινε θ ΔΕΥΑ και ςυνζδεε ςτα 200 μζτρα. 
Και όχι ςυνζδεε μόνο, αλλά το ρολόι δεν ιταν ςτο ςπίτι. Το ρολόι ιταν ςτα 200 μζτρα μζςα 
ςτο δρόμο. Είναι ζτςι, κφριε Γεωργίου, ι όχι; 

 
Νικόλαοσ Γεωργίου, ςφμβουλοσ Σ.Κ. Φοφρνων: Σωςτό! 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Σωςτό. Άρα λοιπόν, όπωσ βλζπετε, ζχουμε αρχίςει και 
εντοπίηουμε τα προβλιματα αυτά και πρζπει να μποφμε πλζον ςε ζνα πλαίςιο 
νομιμότθτασ. Δθλαδι αρχίςαμε από τον Κανονιςμό, δεν λζω ότι είναι ο βαρφτατοσ 
Κανονιςμόσ και πάντα δθμιουργοφνται άλλα, δθλαδι ο κ. Λάμπρου κάνει μία πρόταςθ που 
εγϊ τθ βρικα απόλυτα ςωςτι. Αυτά είναι κζματα νομικϊν ςτθν ουςία, για να μπορζςεισ να 
είςαι καλυμμζνοσ ανά πάςα ςτιγμι ςε μια οποιαδιποτε προςφυγι γίνει. Άρα λοιπόν, 
ζχουμε αρχίςει τουλάχιςτον να βάηουμε μία βάςθ, κάποιο κεμζλιο τζλοσ πάντων, που 
ενδεχομζνωσ μπορεί να μασ προκφψει ζνα άλλο κζμα και κα πρζπει να το δοφμε. 
Πςον αφορά τισ 90.000, εάν ιμαςταν μια περιοχι που υποτίκεται -και πάντα  ςαφζςτατοσ 
ςε αυτό- και είναι μελετθμζνα όλα αυτά που ςασ είπα προθγουμζνωσ, με όλεσ τισ 
μετριςεισ που ζχουν γίνει. Εάν ζρκουν δυο – τρία ςυγκροτιματα και πουν ότι «Κζλουμε να 
κάνουμε εγκαταςτάςεισ ςτθν περιοχι ςασ- γιατί όλοι λζμε ότι κα πρζπει θ περιοχι μασ να 
αναπτυχκεί, αλλά για να γίνει ανάπτυξθ, αφ’ ενόσ κα πρζπει να ζχεισ υποδομζσ για να 
μπορζςεισ να κρατιςεισ ζνα επίπεδο, γιατί υπάρχει μια παγκόςμια ανταγωνιςτικότθτα, δεν 
κυμάμαι να ιρκε κανζνασ εδϊ όταν είχαμε το Ρανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ, να ακοφςει τι 
ςθμαίνει Ραγκοςμιοποίθςθ και τουριςμόσ, για να καταλάβουμε επιτζλουσ με ποιουσ 
ζχουμε να ανταγωνιςτοφμε, γιατί ςιμερα ζχουμε να ανταγωνιςτοφμε όχι το 
ςυγκροτθματάκι που το βλζπουμε εδϊ ςτο 1,5 και 2 χιλιόμετρα, ζχουμε να 
ανταγωνιςτοφμε με δυνάμεισ, με υπερδυνάμεισ του τουριςμοφ, που ευτυχϊσ ζχουν πλζον 
δικά τουσ προβλιματα και δικό τουσ πρόβλθμα εκνικό.  
Άρα λοιπόν, κα πρζπει να είμαςτε προετοιμαςμζνοι γιατί ζνασ που κα ζρκει να επενδφςει, 
το πρϊτο που κα κζλει κα είναι το νερό. Το δεφτερο που κα κζλει, κα είναι θ αποκομιδι 
των απορριμμάτων και δεν το λζω εγϊ, αλλά οποιαδιποτε μονάδα ξενοδοχειακι ζρκει, 
ζρχεται ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ζρχεται και ςτο Διμο και λζει: «Κα παρακαλοφςα να μου πείτε: 
1ον. Εάν κα μπορζςετε να μου παίρνετε τα απορρίμματα και 2ον. Αν κα μου δϊςετε νερό». 
Αςχζτωσ εάν εμείσ δεν ζχουμε αυτι τθ δυνατότθτα ι τουλάχιςτον δεν είχαμε μζχρι 
πρότινοσ. Τϊρα ζχουμε βάλει μια βάςθ και ςε αυτά τα πράγματα τουλάχιςτον, λζμε ότι 
είμαςτε πολφ καλφτερα από ότι ιμαςταν. 
Συνεπϊσ, όταν κάνουμε ζνα ςχεδιαςμό, δεν ςθμαίνει ότι το λφςαμε. Μθν νομίηετε ότι το 
λφνουμε εφκολα. Οφτε κα το λφςουμε. Σαφϊσ κα υπάρχουν κίνδυνοι να υπάρξει και μια 
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αςτοχία ςε μία προμελζτθ. Αλλά ασ το προςπακιςουμε και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
τουλάχιςτον που ζχουμε μζχρι ςτιγμισ, το πρϊτο ςτοιχείο -κα ζλεγα- που αποδεικνφεται 
είναι ότι ζχουμε καλφτερο νερό απ’ ό,τι είχαμε πζρυςι. Δεν μπορεί να το αμφιςβθτιςει 
κανείσ!  
Το δεφτερο είναι ότι κα πρζπει να εξαςφαλίςουμε τθν ποςότθτα. Ρϊσ τθν εξαςφαλίηουμε 
τθν ποςότθτα; Τθν εξαςφαλίηουμε ενεργοποιϊντασ, αντί για 50 κυβικά ενδεχομζνωσ, να 
δϊςουμε 60 κυβικά από τθ μία και από τθν άλλθ αντί για 50 να δϊςουμε 80 κυβικά. Αυτό 
λοιπόν κζλει μια ςοβαρι ανάλυςθ και μια μελζτθ βιωςιμότθτασ, που είναι ςτα ςπάργανα 
αυτι τθ ςτιγμι, αλλά τουλάχιςτον υπάρχει. Υπάρχει δθλαδι θ πρόβλεψθ και μακάρι να 
ζρκουν και να μασ πουν: «Κζλουμε 90.000 κυβικά νερό», ο κακζνασ. Αρκεί να ζχουμε να τα 
δϊςουμε και επιμζνω ςε αυτό. Αρκεί να μπορζςουμε να τα δϊςουμε. 
Και το λζω αυτό γιατί όταν κάποιοσ πάει ςε ζνα ξενοδοχείο μζςα, όπου ςασ πλθροφορϊ ότι 
είχαμε 360.000 διανυκτερεφςεισ και αυτό ςυμβαίνει ςε πολφ μικρι τουριςτικι περίοδο 
που ζχουμε, που είναι μάξιμουμ 45 με 50 θμζρεσ, τόςο είναι αν τα ςυνακροίςουμε, 
ςθμαίνει ότι επιβαρυνόμαςτε και με τα απορρίμματα, επιβαρυνόμαςτε και με το νερό, 
επιβαρυνόμαςτε και με όλα τα άλλα. Και με τουσ δρόμουσ και τα ςχετικά και με το ρεφμα 
που κα πρζπει κι αυτό να το δοφμε, γιατί ςε μερικζσ περιοχζσ κόβεται τελείωσ το ρεφμα, 
ειδικά ςτο “pick” δθλαδι ειδικά τον Δεκαπενταφγουςτο.  
Άρα λοιπόν, κζλουμε να αναπτυχκοφμε; Κα πρζπει να είμαςτε προετοιμαςμζνοι. Και εάν 
αναπτυχκοφμε και είμαςτε προετοιμαςμζνοι, να είςτε ςίγουροι ότι αυτοί οι μεγάλοι 
πελάτεσ, μια και υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο, μια και ο κόςμοσ δεν μπορεί να 
πλθρϊςει, όντωσ, ζχει αδυναμία τεράςτια ςτο να μπορεί να πλθρϊςει, ςθμαίνει ότι κα 
δϊςουμε τθ δυνατότθτα, εκεί που υποχρεωνόμαςτε να πιζςουμε για να πάρουμε τα 
χριματα να λειτουργιςει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με αυτά τα οικονομικά ςτοιχεία, δεν ξζρω αν 
αναφζρκθκαν και τα οποία κεωρϊ ότι κα πρζπει να δοκοφν ςτθ δθμοςιότθτα, να 
καταφζρουμε, να μπορζςουμε να είμαςτε πιο ελαςτικοί προσ τον κόςμο, γιατί δεν ξζρουμε 
τι μζρεσ μασ περιμζνουν.  
Άρα λοιπόν, ζχοντασ ζναν ι δφο πελάτεσ, δεν ςθμαίνει ότι ζχουμε εξαςφαλίςει τθ 
λειτουργία αυτισ τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία ζχει αρχίςει πλζον για πρϊτθ φορά, δεν ξζρω 
αν το είπατε, κφριε Ράλλθ, για πρϊτθ φορά πιρε φορολογικι ενθμερότθτα. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
πιρε φορολογικι ενθμερότθτα για πρϊτθ φορά! Ξζρετε τι ςθμαίνει αυτό; Σθμαίνει ότι 
ιταν μονίμωσ πακθτικι. Ζδειξε λοιπόν, ότι ανακάμπτει. Δθλαδι ζφταςε να ζχει 628.000,00 
€ ςε αυτι τθν περίοδο. 
Δεν κζλω να επεκτακϊ ςε άλλα, δθλαδι ςτο 80% και λοιπά. Είμαι από τουσ ανκρϊπουσ 
που εγϊ τουλάχιςτον κζλω απαντιςεισ κεςμικζσ. Και το λζω και ςτουσ δικοφσ μου 
ανκρϊπουσ τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ, ότι κεωρϊ πωσ ό,τι ςυμβαίνει, είτε ανεβαίνει 
ςτο διαδίκτυο, είτε το λζμε ςτο καφενείο, το κεωρϊ «κατινιά» χωρίσ να προςβάλω το 
όνομα τθσ Κατερίνασ και λοιπά. Αλλά επειδι ζτςι λζγεται.  
Κεωρϊ λοιπόν, ότι οι άνκρωποι που αςχολοφνται με τθν Αυτοδιοίκθςθ, κα πρζπει να 
ξζρουν τα βιματα που ζχει το κάκε κεςμικό όργανο, τισ υποχρεϊςεισ και τισ απαιτιςεισ 
που ζχει το κάκε κεςμικό πρόςωπο και το κάκε κεςμικό όργανο. 
Βεβαίωσ, είναι μια πρϊτθ κουβζντα που γίνεται εξαιτίασ αυτοφ του αντικειμζνου που 
ζχουμε ςιμερα και κα ιταν πάρα πολφ ωραίο όςον αφορά τον Κανονιςμό και τθν 
Τιμολογιακι πολιτικά, αλλά δεν νομίηω ότι υπάρχει κανζνασ που να μθν βλζπει ότι ζχει 
γίνει μια δουλειά ςε ζνα άλλο επίπεδο εκτόσ από τισ βλάβεσ που ζχουμε εμείσ ςιμερα. 
Γιατί, ξζρετε τι βλζπουμε; Το βλζπω κι εγϊ ςτον εαυτό μου. Βλζπουμε το νερό και τρζχει 
και παίρνουμε αμζςωσ τον Ρρόεδρο ι παίρνουμε αμζςωσ τον Αντιπρόεδρο ι παίρνουμε 
αμζςωσ το γνωςτό μασ που μπορεί να τρζξει να μασ φτιάξει τθ βλάβθ. Πμωσ, δεν είναι οι 
βλάβεσ μόνο, είναι θ πολιτικι που κα πρζπει να χαράξουμε όςον αφορά το νερό και είπα 
ότι ζχουμε τρία διαφορετικά ςτάδια και ενδεχομζνωσ να προκφψει και ζνα τζταρτο, γιατί 
ςτοχεφουμε και ςτθν ενζργεια, δθλαδι πϊσ κα μπορζςουμε να μειϊςουμε ακόμα 
περιςςότερο αυτό το κόςτοσ που επιβαρφνει ςιμερα τουσ δθμότεσ.  
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 Ηθτϊ λοιπόν, να ψθφιςτεί ο Κανονιςμόσ.  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κα βάλουμε και τα τρία ςχετικά κζματα, βζβαια 
ζνα – ζνα κα τα ψθφίςουμε, όλα και τα τρία μαηί, αλλά τα ςυηθτιςαμε ουςιαςτικά και τα 
τρία και ενθμερωκικατε και για τα τρία μαηί. Το άλλο το ζχετε πάρει, ζτςι δεν είναι; Τα 
ζχετε πάρει και τα τρία.  
Ξεκινάμε με τον Κανονιςμό πρϊτα. Ζχετε κάτι πάνω ςτον Κανονιςμό γενικότερα; Ξεκινάμε 
από τον Κανονιςμό πρϊτα. Ροιοσ κζλει το λόγο για τοποκζτθςθ; Ο κ. Γεωργόπουλοσ. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
Εγϊ κζλω να πω το εξισ: Κατ’ αρχιν ο κ. Ηόγκασ είναι μζλοσ τθσ παράταξισ μασ, 
εκπροςωπεί τθν αντιπολίτευςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., όμωσ το κάκε 
μζλοσ από τθ δικι μασ τθν παράταξθ που ςυμμετζχει ςε οποιοδιποτε Νομικό Ρρόςωπο και 
ςε οποιαδιποτε Επιτροπι, εκφράηει τθν άποψι του και δεν δεςμεφονται οι Δθμοτικοί 
Σφμβουλοι απολφτωσ για ό,τι ψθφίηει και όποια κζςθ παίρνει, το οποιοδιποτε μζλοσ ςε 
οποιοδιποτε Νομικό Ρρόςωπο ι Επιτροπι.  
Εγϊ δεν ζχω ςτείλει καμία διλωςθ ςυγκεκριμζνθ για να τθν διαβάςετε, εγϊ όταν ζχω να 
δθλϊςω κάτι, κα το πω. Χαίρει τθσ εμπιςτοςφνθσ απολφτωσ ο κ. Ηόγκασ και προςωπικά και 
παραταξιακά, αυτό είναι άλλο κζμα και δεν αφορά το Συμβοφλιο.  
Πςον αφορά τον Κανονιςμό και κάποια άλλα ςτοιχεία που προζκυψαν από τθ ςυηιτθςθ, 
είπατε ότι βγικαν κάποια νοφμερα ςτο Διμο, για το αρνθτικό πρόςθμο ςτα ζςοδα που είχε 
θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προ του 2010-2011 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Ρρο του 2014. 

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
Ρρο του 2014, ςυγνϊμθ. Κακϊσ και κάποια κετικά που προζκυψαν ςτθ ςυνζχεια. Δεν ξζρω 
αν ζχετε λάβει υπόψθ όμωσ το εξισ: Πτι προ του 2014 δεν ζςτελναν λογαριαςμοφσ. Δθλαδι 
πριν τρία – τζςςερα χρόνια, δεν ζςτελναν λογαριαςμοφσ κακόλου, ιταν ζςοδα που ιρκαν 
τϊρα μετά το 2014 αφ’ ενόσ και από τθν άλλθ, οι λογαριαςμοί αυτοί, λόγω του ςυ 80% και 
λοιπά, ιταν διπλάςιοι λογαριαςμοί, μαηί με τα χωριά. 
Θ τιμι του κυβικοφ ιταν θ αρχικι, προ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., όπωσ ιταν ςτον παλιό Διμο Ερμιόνθσ 
και ς’ αυτό προςτζκθκε το 80% και ςχεδόν ιταν διπλάςιοι οι λογαριαςμοί. Άρα λοιπόν, 
μιπωσ προζρχεται από κει θ διαφορά και δεν είναι κακαρό, κετικό οικονομικό όφελοσ τθσ 
επιχείρθςθσ.  
Για το τζλοσ επαναςφνδεςθσ που ακοφςτθκε κάτι, τα 15,00 € τα παίρνει ο εργολάβοσ και τα 
υπόλοιπα μζνουν ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Δεν ειςπράττει τίποτα ο εργολάβοσ. 
Γίνεται βάςει ςφμβαςθσ.  

 
Ιωάννησ Γεωργόπουλοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Δυνατή 
Ερμιονίδα»:  
Ρλθρϊνεται μετά και παίρνει 15,00 €. Εγϊ ζχω δυο – τρεισ παρατθριςεισ ζτςι ςτον 
Κανονιςμό, επιφυλάξεισ αν κζλετε να τισ ποφμε, πάνω ςε μια φράςθ που είπε ο κ. 
Αποςτόλου: «Είναι καλό να μθ γίνεται υπεράντλθςθ», για τθν οποία όλοι μασ είπαμε και ο 
κ. Διμαρχοσ το είπε και όλοι μασ αναφερκικαμε ςε αυτό και πιςτεφω ότι με τουσ μεγάλουσ 
πελάτεσ, όπωσ είπα και πριν δθλαδι, ςτθν ερϊτθςθ που ζκανα, κα γίνει πράγματι 
υπεράντλθςθ.  
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Δθλαδι, ναι μεν να βοθκιςουμε τισ επενδφςεισ, ναι να προςφζρουμε ςτο περιβάλλον, να 
κάνουμε αποκομιδι απορριμμάτων, αλλά αν υπεραντλιςουμε τον υδροφόρο ορίηοντα, 
μετά δεν κα ζχουμε νερό για να πιοφμε οι υπόλοιποι. Δθλαδι κα καταςτραφεί όλθ θ 
περιοχι. Και κοντά ςτο μεγάλο, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ζνασ δεφτεροσ, που να πει: 
«Εντάξει, γιατί δίνετε ςε αυτόν νερό, δϊςτε μου κι εμζνα». Και νομίηω ότι ναι μεν, κα ζχει 
οικονομικά οφζλθ θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αλλά κα ζχουμε και τζτοια τρομερι ηθμιά περιβαλλοντικι, 
που κα είναι για όλουσ μασ μεγάλο πρόβλθμα. 
Ζνα κζμα λοιπόν, είναι αυτό με τουσ μεγάλουσ πελάτεσ. Ζνα άλλο είναι με τουσ εκτόσ 
ςχεδίου που αναφζρκθκε ο κ. Γεωργίου και άλλοι, είναι κάτι που κζλει προςοχι και εγϊ κα 
ικελα αυτό να περνάει από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, για οποιαδιποτε επζκταςθ εκτόσ 
ςχεδίου.  
Ραλιά που ιμουν αντιπολίτευςθ, είχε ζρκει ζνα τζτοιο κζμα ακριβϊσ ςτο Λαμπαγιαννά, 
ςτουσ Φοφρνουσ. Θ τότε Δθμοτικι αρχι υπό τον κ. Καμιηι, ικελε να πάει ςτο 
Λαμπαγιαννά, εκτόσ ςχεδίου. Τότε λοιπόν, εμείσ θ αντιπολίτευςθ αλλά και κάποιοι από τθ 
ςυμπολίτευςθ, μάλιςτα το είπε και ο κ. Αντωνόπουλοσ που είναι παρϊν, αντιδράςαμε, 
αντιςτακικαμε και δεν μπικε, γιατί πράγματι δεν επαρκοφςε το νερό για το χωριό. Οι 
κάτοικοι των Φοφρνων είχαν πόςιμο νερό.  
Βζβαια, το πζτυχαν αυτό, τϊρα δεν ξζρω αν είναι ανταμοιβι γι’ αυτό π που ζγινε τότε, ιταν 
ςτισ εκλογζσ και οι Φοφρνοι το εκτιμιςανε.  

 Είπα λοιπόν, για τα εκτόσ ςχεδίου και για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ. Αυτζσ είναι για μζνα οι 
 επιφυλάξεισ. 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:Ο κ. Λάμπρου ζχει το λόγο.  
 

Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κφριοι ςυνάδελφοι, θ λογικι είναι ότι είναι κετικό το ότι υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ζνασ 
Κανονιςμόσ προσ ψιφιςθ. Και κεωρϊ ότι είναι ςε ςυνζχεια αν κζλετε, ο Κανονιςμόσ τθσ 
ίδρυςθσ τθσ ΔΕΥΑΚ και μετά τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και λοιπά, γιατί υπάρχει μια ςυνζχεια. 
Από κει και πζρα όμωσ, κα πρζπει να δοφμε ποιεσ διορκωτικζσ κινιςεισ κα πρζπει να 
κάνουμε, ζτςι ϊςτε να μειϊςουμε τα προβλιματα και να βελτιϊςουμε, αν κζλετε, τθν 
αποτελεςματικότθτα μιασ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ.  
Άρα θ πρόταςι μου, ενθμζρωςα πριν, μπορεί να είναι ιδιωτικοφ δικαίου αλλά είναι κζμα 
πολιτικισ βοφλθςθσ κορυφαίου οργάνου του Διμου, ο προχπολογιςμόσ και ο Λςολογιςμόσ 
τθσ Επιχείρθςθσ, να ζρχεται με τθ λογικι τθσ πολιτικισ δζςμευςθσ του Σϊματοσ ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
Ζτςι, κα ζχουμε αφορμι να αξιολογοφμε τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ και όςον αφορά το 
ςχεδιαςμό που είναι ο Ρροχπολογιςμόσ και όςον αφορά τον Λςολογιςμό και τον 
Απολογιςμό.  
Επομζνωσ, κατακζτω αυτι τθν πρόταςθ, θ οποία κα πρζπει να μπει αν κζλετε, αν δεν είναι 
μζςα ςτθν εικόνα του Κανονιςμοφ, να μπει ωσ ςθμείωςθ ι παράρτθμα που να λζει τθν 
πρόταςι μασ και να είναι ομόφωνο ότι κα πρζπει να ζχετε αυτά. Και ςασ λζω ότι ςε αυτό 
τον Κανονιςμό να μπει και θ πρόταςθ ςτα πρακτικά, ςαν παρατιρθςθ, ότι κα πρζπει να 
ζρχεται ο Ρροχπολογιςμόσ και ο Απολογιςμόσ προσ ςυηιτθςθ, ενθμζρωςθ και ζγκριςθ από 
το Δθμοτικό Συμβοφλιο.  
Δεφτερον, για να τα βάλουμε τα πράγματα με τθ ςειρά, εγϊ κεωρϊ ότι μπαίνουμε ςε 
κάποια ςθμεία ςτα οποία διαφωνοφμε. Είμαςτε υπζρ των επενδφςεων και υπζρ τθσ 
δυνατότθτασ να μποροφμε να δϊςουμε νερό όχι μόνο ςτουσ κατοίκουσ αλλά και ςε αυτοφσ 
τουσ ανκρϊπουσ που κα επενδφςουν ςτθν περιοχι μασ. 
Πμωσ γι’ αυτι λφςθ, εδϊ με ιςχυρζσ μάχεσ, πζραςε θ αφαλάτωςθ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι. 
Με ςκλθρζσ κόντρεσ και με αμοιβαίεσ κατθγορίεσ από ςυγκεκριμζνουσ φορείσ. Για μζνα 
λοιπόν, θ λφςθ είναι θ αφαλάτωςθ. Γιατί με το παρόν δεδομζνο ….. των γεωτριςεων, δεν 

ΑΔΑ: 7ΗΡΚΩΡΡ-ΘΞΩ



μποροφμε να καλφψουμε τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ κατανάλωςθσ. Λοιπόν, εάν ομαλοποιθκεί 
αυτό που λζμε, τθν πολιτικι, οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ, ασ τρζξουν τα προγράμματα και ασ 
τρζξει θ αφαλάτωςθ. Αλλά ….  προσ τα ζξω, ςιμερα, τον Κανονιςμό, με τθν υπάρχουςα 
κατάςταςθ, εγϊ προςωπικά δεν δφναμαι να ψθφίςω, ότι μπορεί να υπάρχουν …..  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Τι ςχζςθ ζχει με τιμολογιακι πολιτικι; 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Το ξζρω, να ςου πω κάτι όμωσ; Ασ ζχουμε νζα δεδομζνα και κάνουμε και τθν τροποποίθςθ 
του Κανονιςμοφ μετά από ζνα χρόνο. Δθλαδι εγϊ κεωρϊ ςιμερα, ασ μθ βγοφμε προσ τα 
ζξω και ποφμε ότι μποροφμε να καλφψουμε τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ. …… τουσ 
καταναλωτζσ των ξενοδοχείων…  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Δεν ζχει ςχζςθ με τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κεωρϊ λοιπόν, ότι δεν κα ψθφίςω το τρίτο κζμα και το άρκρο 17 παράγραφοσ 3 του 
Κανονιςμοφ που μιλάει για λογαριαςμοφσ μεγάλων πελατϊν. Άρα δεν κα ψθφίςουμε το 
άρκρο 17. Ζνα είναι αυτό. 
Ράμε παρακάτω: Θ δικιά μου άποψθ ςχετικά με τθν αφαλάτωςθ, τϊρα κα ςασ πω κάτι 
άλλο: Εγϊ κεωρϊ ότι πάντα πρζπει να υπάρχει μια ςυνζχεια. Θ ςυνζχεια ποια είναι; Να 
λζμε ότι μποροφμε να αξιολογιςουμε τθν πορεία, τθν εικόνα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. όπωσ 
λειτουργοφςε όλο το 2014, ςίγουρα με τθν αδυναμία ότι δεν είχε ςτείλει λογαριαςμοφσ 
ςτθν Τοπικι Ενότθτα Ερμιόνθσ, ιταν μεγάλο λάκοσ αυτό. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, κζλω 
να πω όμωσ και ςε αυτό το Διοικθτικό Συμβοφλιο το απερχόμενο ότι ζτρεξε δυο μεγάλα 
ζργα: Τθν φδρευςθ που δυςτυχϊσ χάκθκε, αντικατάςταςθ …… ςτο Κρανίδι…. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ραρακαλϊ ςτο κζμα. Ζτςι κα μακρθγοριςουμε, 
κφριε Λάμπρου. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Ναι, αλλά είναι ςθμαντικό. Γιατί χωρίσ δίκτυο φδρευςθσ, τι νερό να βάλουμε ςτο δίκτυο, αν 
χάνεται το 50%;  Άρα λοιπόν, για μζνα…  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Αυτό που υπογράψατε εςείσ ςτθν 
Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με τθν Ρεριφζρεια και όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ τισ είχε θ 
Ρεριφζρεια; Αυτό το ζργο λζτε;  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Ναι, το ………  Αυτό το ζργο χάκθκε. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Να δείτε τι υπογράψατε με 
προγραμματικι διλωςθ. 

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
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Πχι εγϊ, κφριε. Δεν ζβαλα τθν υπογραφι μου. Το είχε κάνει το προθγοφμενο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Θ προθγοφμενθ προγραμματικι διλωςθ. 
Ορίςτε οι αρμοδιότθτεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Καμία! Μόνο να πλθρϊνει είχε αρμοδιότθτα.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Το κζμα είναι ότι κζλαμε …. (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Πλοι το κζλαμε, κφριε Λάμπρου, δεν χάκθκε από 
μασ.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:Δεν είχε καμία ευκφνθ θ ΔΕΥΑΚ παρά 
μόνο να πλθρϊνει.  

(Διάλογοι) 
 

Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Δεν είχαμε κανζνα λόγο ότι κάποιοι, το αντίςτοιχο Διοικθτικό Συμβοφλιο τρζξαμε για τα 
δφο ζργα αυτά; Να τα αναγνωρίηουμε και τα κετικά.  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:Δεχκικαμε τθν πρόταςθ. Ιμουν κι εγϊ 
ςτο Συμβοφλιο.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Κφριε Αποςτόλου, ….. δεν ζχεισ εςφ ευκφνθ, είναι ευκφνθ των ….τα ζχουμε πει. Δεν ςου 
ρίχνω ευκφνθ, προσ Κεοφ! Πμωσ κάνετε και ζνα ζργο. Αν κζλετε, από το Νομικό πλαίςιο 
που υπάρχει, μπορεί ….  Πμωσ κζλω να δϊςω εφςθμα εδϊ πζρα, ς’ αυτοφσ και ςε ςζνα 
που είςαι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ότι κάναμε δυο ζργα, που τα φτάςαμε ςε ζνα ςθμείο 
να δθμοπρατθκοφν και δυςτυχϊσ το ζνα δεν εκτελζςτθκε, δεν κα εκτελεςτεί, πάλι από τθν 
αρχι όλα και θ αποχζτευςθ κινδυνεφει και αυτι να χακεί και να ξαναγίνει πάλι θ 
διαδικαςία από τθν αρχι.  
Τϊρα, να πω τθ ςυνζχεια. Άρα λοιπόν, επανζρχομαι ςτα κζματα τα οποία δεν κα ψθφίςω: 
Δεν κα ψθφίςω λοιπόν το άρκρο 12, για ςφνδεςθ ακινιτων εκτόσ ςχεδίου, με τθν 
προχπόκεςθ εάν δεν ςυμπλθρωκεί ότι αυτζσ όλεσ οι αιτιςεισ, επειδι ξζρουμε τα πολλά …. 
δεν αμφιςβθτϊ τισ αρμοδιότθτζσ ςασ, να βγει και το κζμα ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Άρα 
μόνο ζτςι ο Κανονιςμόσ, χωρίσ τθν αλλαγι του, δεν τον ψθφίηω. 

 Για τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ ςτο άρκρο ….. παράγραφοσ 3 δεν το  ψθφίηουμε.  
Τϊρα για το τζλοσ επαναςφνδεςθσ, επειδι τζκθκε ζνα κζμα  και κεωρϊ ότι ειςπράττουμε 
36,00 €, δίνουμε ςτον εργολάβο που κάνει τθ δουλειά 16,00 €, θ υπόκεςθ είναι κοντά 
20,00 € διαφορά, κεωρϊ λοιπόν ότι είναι μεγάλο το ηιτθμα. Για μζνα καλό είναι να 
πιζςουμε να ειςπράξουμε λογαριαςμοφσ, υπάρχει τρόποσ και με το κόψιμο, δεν λζμε 
«όχι», αλλά δεν χρειάηεται και επιπλζον επιβάρυνςθ, άρα το άρκρο 17 παράγραφοσ 12 δεν 
το ψθφίηω. Κακϊσ επίςθσ, κεωρϊ ότι πρζπει να είμαςτε λίγο προςεκτικοί ςτο ότι εμείσ ςτο 
άρκρο 17, τελευταία παράγραφοσ που λζει ότι διακόπτουμε τθν παροχι νεροφ, εντάξει. 
Ρρζπει να είμαςτε προςεκτικοί. Το αναφζρω είναι θ παράγραφοσ 16, να πιζςουμε με κάκε 
τρόπο να ειςπράξουμε λογαριαςμοφσ, αλλά να μθ λζμε εδϊ ξεκάκαρα ςε όλουσ τουσ 
λογαριαςμοφ, κατανάλωςθ νεροφ …. μζχρι να ολοκλθρωκεί θ εξόφλθςι του. Δθλαδι 
κεωρϊ ότι κα πρζπει να βροφμε τρόπουσ, το νερό είναι αγακό, πρζπει να είμαςτε 
προςεκτικοί. 
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 Άρα, ςε αυτά τα ςθμεία λοιπόν, αυτά τα ςυγκεκριμζνα άρκρα, εγϊ δεν κα τα ψθφίςω.  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ξαναπείτε τα άρκρα, κφριε Λάμπρου. 
 

Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ»:  
Για παροχι και λοιπά. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κφριε Τόκα, ζχετε το λόγο. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»:  
Είναι κετικό ότι ζγινε ο Κανονιςμόσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κανείσ δεν το αμφιςβθτεί αυτό, γιατί 
μπαίνουμε ςε μία ςειρά. Δεφτερον, ζχουμε τον κ. Σαμιϊτθ εκεί ςτο Συμβοφλιο τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε., το είδαμε πάρα πολφ με το Γιϊργο, νομίηω ότι γίνεται μια προςπάκεια να γίνει 
μια ςωςτι δουλειά.  
Από κει και πζρα, επειδι δεν προλάβαμε να κάνουμε τοποκζτθςθ ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο για τα κζματα του Κανονιςμοφ, εγϊ κα δθλϊςω «παρϊν» ςτο κζμα του εκτόσ 
ςχεδίου, γιατί κζλω να περνάει μζςα από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Δεν μπορεί να είναι ζνα 
κζμα που περνάει μζςα από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., το οποίο είναι ζνα πολιτικό Σϊμα, που 
αποφαςίηει αναλόγωσ με τθν κρίςθ του. Ρρζπει να ζρχεται ςτο Σϊμα, να ενθμερϊνεται όλο 
το Συμβοφλιο.  
Να προςζξουμε πάρα πολφ το νερό, το είπαν όλοι. Το νερό είναι κοινωνικό αγακό. Δεν 
μπορεί να υποβλθκεί μόνο και μόνο γιατί κα πρζπει να δϊςουμε νερό ςτουσ μεγάλουσ 
πελάτεσ. Αυτό κα πρζπει να το προςζξουμε. Είπαμε βζβαια ότι κα δίνουμε όταν ζχουμε 
νερό, αλλά αφριο κα μασ ηθτιςει το ….. αφριο κα μασ ηθτιςει ο άλλοσ. Και κα πρζπει να 
δοφμε και άλλεσ προςπάκειεσ, εκτόσ από τθν αφαλάτωςθ. Ζχουμε τον Ανάβαλο που δεν 
μασ ενθμζρωςε κανείσ τι γίνεται με αυτό και με τισ άλλεσ προςπάκειεσ του Διμου κατά 
καιροφσ. Εδϊ μζςα ςτα Δθμοτικά Συμβοφλια ζχουν παρκεί πολλζσ αποφάςεισ κατά 
καιροφσ. 
Για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ, κφριε Ράλλθ, είπαμε αν κα μποροφμε ζνα ποςοςτό από αυτό, 
να πθγαίνει ςτο κοινωνικό τιμολόγιο. Και το τζλοσ επαναςφνδεςθσ κα μποροφςαμε να το 
μειϊςουμε ςτισ ευπακείσ ομάδεσ. Τουλάχιςτον …… γενικά ςτισ ευπακείσ ομάδεσ να το 
μειϊςουμε ςτο 50%, δθλαδι να πάει από 15,00 € που είναι, ςτα 7,50%. 

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.:  
Ξζχαςα να ςασ πω ότι ζχουμε πάρει και απόφαςθ ςτθν οποία λζμε ότι θ δόςθ των ευπακϊν 
ομάδων και αυτϊν που είναι ςτο κοινωνικό τιμολόγιο, είναι 10,00 € το μινα.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ»:  
Για το τζλοσ ςφνδεςθσ είπα. Και να ενθμερϊςετε το site τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διότι δεν 
ανταποκρίνεται ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Κζλει λίγο ρετουςάριςμα, δεν υπάρχει ςαν 
τιμολόγθςθ ανά Δθμοτικι Ενότθτα. Δεν ξζρει ο κόςμοσ τι πλθρϊνει ςτουσ Φοφρνουσ, τι 
πλθρϊνει ςτο Ρορτοχζλι, πόςο πλθρϊνει και τι θ κάκε περιοχι. 

 Κλείνοντασ, κζλω να ευχθκϊ θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να είναι πάντα κετικι. Και ….. ςτο  άρκρο 12.  
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Θ κα Λοφμθ ζχει ηθτιςει το λόγο. 
 

Αγγελική Λοφμη – Γιαννικοποφλου, δημοτική ςυμβουλοσ: Λοιπόν, ασ πω κι εγϊ τισ 
απόψεισ μου για τον Κανονιςμό, μιασ που δεν κλικθκα ςιμερα ςτο προςυμβοφλιο, ασ τισ 
πω εδϊ, δεν πειράηει. 
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Εγϊ διαφωνϊ με τον Κανονιςμό ςτο άρκρο 12, ςτισ ςυνδζςεισ εκτόσ ςχεδίου. Ζχουμε γφρω 
ςτα 10.000 ακίνθτα εκτόσ ςχεδίου που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτον 
Κανονιςμό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., οπότε ζχουμε 10.000 ακίνθτα που μποροφν να πάρουν νερό, 
εκτόσ ςχεδίου, με βάςθ αυτζσ τισ προχποκζςεισ. Ζχουμε 90.000 κυβικά από το ΑΜΑΝ ΗΟΕ, 
από τουσ μεγάλουσ πελάτεσ, που ςαν κατθγορία και μόνο ο τίτλοσ εμζνα δεν μου αρζςει. 
Συν ο κόςμοσ που ζρχεται το καλοκαίρι και επιβαρφνει τθν κατανάλωςθ του νεροφ, εγϊ 
πιςτεφω ότι κα ποφμε το νερό, νεράκι.  
Δεν βλζπω πουκενά ςτο άρκρο 17, δεν βλζπω πουκενά κατθγορία για τα ρολόγια για τα 
λιμάνια του Διμου μασ. Εγϊ κεωρϊ ότι κα υπιρχε ζνα τιμολόγιο ξεχωριςτό για τθν 
φδρευςθ των ςκαφϊν.  
Το ειδικό τζλοσ: Ψθφίςαμε ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, αρχζσ του 2015 το τζλοσ 
επαναςφνδεςθσ 36,04 €. Βλζπουμε ότι ο κόςμοσ βογγάει. Εγϊ κεωρϊ ότι πρζπει να μειωκεί 
ςτο μιςό, να μθ γίνονται διακοπζσ νεροφ, υπάρχει μεγάλο πρόβλθμα ςτον κόςμο. Ο κόςμοσ 
δεν ζχει οφτε να φάει.  
Κεωρϊ κι εγϊ ότι πρζπει να περνάει από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ο Απολογιςμόσ και ο 
Ρροχπολογιςμόσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ςτα εκτόσ ςχεδίου, αν υπάρχει μια εξαιρετικι ανάγκθ 
να γίνει ςφνδεςθ, μπορεί να περνάει από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, όχι να υπάρχει μία 
Επιτροπι και να μθ λαμβάνουμε γνϊςθ.  
Εγϊ γενικά ζχω και ζνα πρόβλθμα με το κζμα τθσ ενθμζρωςθσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ζχω 
ςτείλει ιδθ τζςςερα ζγγραφα ςτον Ρρόεδρο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ςτον κ. Διμαρχο και 
περιμζνω απαντιςεισ και κζλω ενθμζρωςθ για τθν αποχζτευςθ, για τθν φδρευςθ, για το 
ειδικό τζλοσ που επιβλικθκε, το 80% και αν ςτθν τελικι δεν είμαςτε ςίγουροι για το αν 
είναι νόμιμο ι όχι, κζλω να μου πείτε γιατί το βάλαμε. Να περιμζναμε να δοφμε αν είναι 
νόμιμο ι όχι και μετά να το βάηαμε ςτουσ λογαριαςμοφσ.  
Για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ τϊρα, εγϊ εάν ιμουν μεγάλοσ πελάτθσ και ςτο Γκολφ μου 
γράφει το ρολόι ότι είχα 80.000 κυβικά, δθλαδι 1,30 € Χ 80.000 = 104.000,00 €, κα άφθνα 
τθν κάνουλα να τρζχει μζχρι να φτάςει 90.000 κυβικά, να πλθρϊςω 81.000. Δεν 
καταλαβαίνω αυτι τθ λογικι, όταν υπάρχουν λογαριαςμοί μζςα ςτο Κρανίδι που το κυβικό 
χρεϊνεται με 2,00 € ςε ςπίτι. Το κεωρϊ απαράδεκτο αυτό. 
Εγϊ δεν κα τον ψθφίςω τον Κανονιςμό, εκτόσ και αν ζρκει …… ςε αυτά τα άρκρα που 
είπαμε.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε τθν κα Λοφμθ. Ο κ. Γανϊςθσ ζχει το 
λόγο. 

 
Ιωςήφ Γανώςησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Εγϊ κα μπω λίγο ςτα λόγια του κ. Δθμάρχου, ότι 
εν πάςθ περιπτϊςει αρχίηει να κινείται κάτι και να μπαίνουμε ςε μία λογικι νοικοκυριοφ, 
με προβλζψεισ, ενδείξεισ. Εντάξει, δεν ζχουμε αποτελζςματα, δεν μποροφμε να 
διεκπεραιϊςουμε τα πράγματα όπωσ κα κζλαμε, αλλά για πρϊτθ φορά θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
δείχνει ζνα πρόςωπο, αυτό που τθσ αξίηει, δθλαδι με τθν ζννοια ότι είναι μια εταιρεία και 
ξζρει να λειτουργεί.  
Και κα ςασ πω κάτι: Εάν κζλουμε να είμαςτε ευαίςκθτοι απζναντι ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, 
νομίηω ότι μόνο με τθν αυςτθρότθτα κα μποροφμε να είμαςτε ευαίςκθτοι, γιατί διαβάηω 
και ςτα blog κάποιων που είναι πολφ ευαίςκθτοι και ηθτάνε να μθν ψθφιςτοφν οι 
επαναςυνδζςεισ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι διαφωνϊ με τουσ ςυναδζλφουσ τθσ 
αντιπολίτευςθσ, ότι το τζλοσ αυτό πρζπει να το αποφφγουμε ςιμερα και να μθν το 
ψθφίςουμε και εγϊ δεν κα το ψθφίςω, αλλά δεν μπορϊ να ςυμφωνιςω με αυτοφσ που 
δίνουν ςιμερα μια λογικι, κάποιοι ςυμπολίτεσ ι παλιοί αχυράνκρωποι τθσ πολιτικισ, ότι 
πρζπει να προςζξουμε τον κόςμο και να είμαςτε ευαίςκθτοι, τθ ςτιγμι που τουλάχιςτον 
για το Διμο Ερμιόνθσ και το λζω αυτό γιατί κα πρζπει να γνωρίηουμε πίςω μασ όλοι εδϊ, 
το τι ςυνζβαινε ςτο Κρανίδι ι να γνωρίηουν οι Κρανιδιϊτεσ το τι ςυνζβαινε ςτθν Ερμιόνθ, θ 
τελευταία γεϊτρθςθ που ζγινε ςτθν Ερμιόνθ για νερό είναι το 1991, θ οποία πλθρϊκθκε 
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και από Κοινοτικό Σφμβουλο τότε. Επειδι δεν υπιρχαν λεφτά, τθν πλιρωςε ςυγκεκριμζνοσ 
Κοινοτικόσ Σφμβουλοσ. 
Από τότε μζχρι ςιμερα δεν ζχει γίνει καμία γεϊτρθςθ ςτθν Ερμιόνθ, ςθμειϊςτε το, με ζνα 
νερό που είναι το χειρότερο τθσ περιοχισ τόςα χρόνια. Το 2006 που ζγινα για πρϊτθ φορά 
Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, ιμουνα υποψιφιοσ Διμαρχοσ, μζςα ςε ζνα χρόνο, δθλαδι από 1-1-
2007 ζωσ το Μάρτθ του 2008, το νερό με απόφαςθ τότε τθσ πλειοψθφίασ, αυξικθκε 66%, 
τα τζλθ φδρευςθσ.  
Σιμερα ζρχονται και μιλάνε για ευαιςκθςίεσ ςτθ διαχείριςθ του νεροφ. Ρροτάςεισ του 
Λνςτιτοφτου Γεωλογίασ των Ρατρϊν που ζλεγε και προσ το Διμο Κρανιδίου και προσ το 
Διμο Ερμιόνθσ για τον τρόπο που πρζπει να διαχειριςτοφμε τον υδροφόρο ορίηοντα, αυτά 
πιγαν ςτο καλάκι των αχριςτων. Σιμερα, θ Ερμιόνθ και το Θλιόκαςτρο που βογγάνε με τα 
τιμολόγια αυτά,  με τουσ λογαριαςμοφσ, είναι διότι τα μιςά ςπίτια δεν πλθρϊνουν ποτζ 
νερό. Και δεν πλθρϊνουν ποτζ νερό, ςτο βωμό τθσ ψθφοκθρίασ. Ασ μθν κοροϊδευόμαςτε 
λοιπόν. 
Νομίηω ότι ςιμερα είναι μια αρχι και καλά είπε ο Διμαρχοσ, να περπατιςουμε. Συμφωνϊ 
και με τθν κα Λοφμθ για τθ φράςθ «μεγάλοι πελάτεσ». Μεγάλοι καταναλωτζσ, κα ιταν 
προτιμότερο. Μεγάλοι καταναλωτζσ, άλλο «μεγάλοι πελάτεσ». Πμωσ, δεν μποροφμε να το 
αρνθκοφμε να μθ δϊςουμε νερό. Εντάξει, ςτθν περίπτωςθ του Γκολφ, ςαν Γκολφ είναι μια 
ιδιαίτερθ περίπτωςθ, θ οποία πραγματικά επειδι το ξζρω και από το εξωτερικό, 
δθμιουργεί προβλιματα.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Δίνει ο Διμοσ μόνο από αφαλάτωςθ εκεί, από τθ 
κάλαςςα.  

 
Ιωςήφ Γανώςησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Ναι, γιατί ακοφςτε το Γκολφ, αυτι θ 
δραςτθριότθτα δθλαδι του Γκολφ, δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα. Αλλά εν πάςθ 
περιπτϊςει, επειδι δεν πρζπει να βάηουμε ςτον κακζνα ετικζτα, είναι και άλλοι μεγάλοι 
καταναλωτζσ, κα πρζπει να κοιτάξουμε να δϊςουμε νερό. 
Κεωρϊ ςωςτό από τισ προτάςεισ των ςυναδζλφων εδϊ το ότι οι επεκτάςεισ του δικτφου 
εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ κα πρζπει να ζρχονται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο και να αποφαςίηει 
το Δθμοτικό Συμβοφλιο, γιατί θ γυναίκα του Καίςαρα πρζπει και να φαίνεται τίμια. Είναι 
προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ.  
Να υποχωριςει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ωσ προσ αυτό το τζλοσ τθσ επαναςφνδεςθσ, νομίηω ότι πολλζσ 
φορζσ οι λεπτομζρειεσ κάνουν τθ διαφορά. Αυτι είναι μια λεπτομζρεια προσ τθν κακι 
πλευρά. Καλφτερα βρείτε κάποιον άλλο τρόπο. Να το ςβιςουμε αυτό, να δείξουμε ότι δεν 
βλζπουμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ ζτςι με φοβζρα. 
Αλλά νομίηω ότι όςοι μιλιςανε, προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ μιλιςανε και νομίηω ότι το 
αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ εταιρείασ φδρευςθσ – αποχζτευςθσ, από τθν κακθμερινότθτα του 
πολίτθ, φαίνεται κάκε μζρα. Τθν ϊρα που ανοίγει ο ςυμπολίτθσ μασ τθ βρφςθ, τθν ϊρα 
που ζχει νερό θ βρφςθ, ι όταν κόβεται το νερό, αντιλαμβάνεται ότι είναι το πιο άμεςο 
αγακό. Ππωσ και τθν υπθρεςία τθσ αποκομιδισ των ςκουπιδιϊν. Αυτά τα δφο πράγματα 
είναι και τα δφςκολα. Αλλά ο πολίτθσ βλζπει. 
Εγϊ τον κ. Αποςτόλου δεν τον ξζρω, εδϊ τον γνϊριςα. Πμωσ τον ζχω δει νφχτα να δουλεφει 
για τθν φδρευςθ και ξζρω ότι και θ οικονομικι του κατάςταςθ είναι άνετθ, αλλά βλζπω ότι 
ςκάβει. Δθλαδι πράγματα που δεν γινόντουςαν και τϊρα γίνονται.  
Γι’ αυτό νομίηω ότι κα πρζπει να ςκφψουμε το κεφάλι ςτο πρόβλθμα και να αφιςουμε τουσ 
ανκρϊπουσ που διοικοφν ςιμερα τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να προχωριςουν.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε πολφ τον κ. Γανϊςθ. Ο κ. 
Μπαλαμπάνθσ ζχει το λόγο. 
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Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  
Κατ’ αρχάσ κα ξεκινιςω και κα πω ότι δεν ζχω λόγουσ να αμφιςβθτιςω τθν κερδοφορία 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., όπωσ δεν ζχω λόγουσ να αμφιςβθτιςω ότι ζχει ξεκινιςει και γίνεται ζνα 
ςοβαρό ζργο από τθν πλευρά των υπευκφνων τθσ εταιρείασ.  
Αυτό βζβαια, δεν ςθμαίνει ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι μια εταιρεία που αποβλζπει ςτο κζρδοσ. 
Θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι μια εταιρεία κοινωφελισ, μια εταιρεία του Διμου, οι άνκρωποι που 
διοικοφν τθν εταιρεία ζχουν οριςτεί από τον κ. Διμαρχο, άρα είναι επζκταςθ του Διμου. 
Άρα, ο Διμοσ και οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι, κα πρζπει να γνωρίηουν τα πάντα, άςχετα αν 
ψθφίηουν ι δεν ψθφίηουν, εγκρίνουν ι δεν εγκρίνουν. Και αυτό αφορά τον Ρροχπολογιςμό 
και τον Λςολογιςμό. 
Βζβαια, κεωρϊ κι εγϊ ότι ζνασ από τουσ λόγουσ τθσ «άμεςθσ» κερδοφορίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
είναι θ είςπραξθ τθσ αναδρομικότθτασ του τζλουσ του 80% ςτον τζωσ Διμο Ερμιόνθσ και 
είναι αρκετά τα χριματα. Βζβαια, δεν ςθμαίνει ότι εφόςον τα χρωςτάνε οι δθμότεσ, ότι κα 
τα πλθρϊςουν. Το κζμα είναι τα χρωςτάνε; Ιδθ άκουςα τον κ. Διμαρχο πριν από λίγο να 
λζει ότι ςε είκοςι, τριάντα, ςαράντα μζρεσ, κα βγει θ απόφαςθ αν τα χρωςτάνε ι όχι.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Είπα εγϊ ςε ςαράντα μζρεσ;  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: «Σε λίγο» δεν είπατε, κφριε Διμαρχε; 
Πταν ζκανα εγϊ τθν ερϊτθςθ, δεν το είπατε;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Είπα εγϊ ςε τριάντα – ςαράντα μζρεσ;  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Πτι ςε λίγο κα περιμζνουμε να βγει θ 
απόφαςθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Ρεριμζνουμε τθν απάντθςθ. Αυτό είπα. 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Το ίδιο πράγμα είναι. Ασ αφαιρζςουμε το 
είκοςι – τριάντα μζρεσ. Άρα ιταν πολφ πιο λογικό, εφόςον δεν είμαςτε ςίγουροι για κάτι, 
να μθν είχαμε περάςει αυτό …..  
Δεν κζλω να μπω ςτο διάλογο για να τελειϊςω γριγορα και να μθν κουράςω το Σϊμα. Το 
πόςο ςίγουροι είμαςτε, δεν κα κάνατε τθν ερϊτθςθ αυτι μετά από δφο χρόνια, αν είμαςτε 
ςίγουροι 100%. Και το δεφτερο, ζχω εδϊ ζνα χαρτί από το Υπουργείο Εςωτερικϊν, αν 
κυμάμαι καλά και αν βλζπω, που λζει ότι εφόςον ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ θ Δθμοτικι 
Ενότθτα Ερμιόνθσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τθν ζκδοςθ των νζων τιμολογίων από τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ιςχφει το προχπάρχον τιμολόγιο που ορίηεται ςτθ ……. Του άρκρου 19, του Β.Δ. 
24/9-20.10.1958 δεν οφείλεται ….. γι’ αυτό το διάςτθμα.  
Ασ το αποφαςίςουν όμωσ αυτοί που είναι υπεφκυνοι και αρμόδιοι γι’ αυτά. Δεν ςτζκομαι 
εκεί. Στζκομαι απλά μόνο ςτθν πολιτικι κίνθςθ να γίνει πιο νωρίσ από όταν κα ιμαςταν 
100% ςίγουροι. 
Και ςυνεχίηω: Κεωρϊ ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι κι αυτι κοινωφελισ επιχείρθςθ του Διμου. Το 
νερό είναι κοινωνικό αγακό. Το να βάηουμε κάποιουσ όρουσ και κάποιουσ περιοριςμοφσ 
και να λζμε  όταν υπάρχει ζνα δίκτυο εντόσ ςχεδίου, δεν μιλάω για τθν επζκταςθ του 
δικτφου, για 100-200 μζτρα παρακάτω, όταν ιδθ υπάρχει το δίκτυο, όταν ιδθ υπάρχουν 
κατοικίεσ οι οποίεσ παίρνουν νερό, κεωρϊ ότι εκεί μζςα κα πρζπει κάποιοσ που φτιάχνει 
ζνα καινοφργιο ςπίτι, κάποιοσ που πλθροί τισ προδιαγραφζσ και προχποκζςεισ, όπωσ 
αναφζρατε, κφριε Ρρόεδρε, αυτόσ να ζρχεται και ςτο Συμβοφλιο ακόμα καλφτερα, όπωσ 
και όλεσ οι αποφάςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προσ ςυηιτθςθ και ενθμζρωςθ, κα ικελα να πω εγϊ, 
αυτοί να παίρνουν. Αλλά για τθν επζκταςθ του δικτφου κα πρζπει εκεί να είμαςτε πολφ 
προςεκτικοί πάνω ςε αυτό το κομμάτι. 
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Πςον αφορά το τζλοσ επαναςφνδεςθσ, αν με ρωτάγατε πριν από μερικά χρόνια, κα ςασ 
ζλεγα ότι τα 34,00 € δεν είναι τίποτα. Αν με ρωτάτε όμωσ ςιμερα, τα 34,00 €, όταν οι 
ςυντάξεισ για κάποιουσ ςυνταξιοφχουσ που ζχουν κι αυτοί ρολόι, ζφυγε το ΕΚΑΣ και αντί 
για 600,00 €, παίρνουν  400,00 €, είναι ζνα ςθμαντικό ποςό.  
Και βζβαια, ο ςκοπόσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι να ειςπράξει από τα ανείςπρακτα χρζθ των 
δθμοτϊν προσ το Διμο. Άρα, εγϊ κα προτιμοφςα να ειςπράτταμε τα 100,00 ι 200,00 ι 
500,00 ι 1.000,00 ι 5.000,00 € που χρωςτάνε κάποιοι και ασ μθν παίρναμε τα 36,00 €. Ζτςι 
κι αλλιϊσ τα μιςά τα παίρνει ο εργολάβοσ. Δεν είναι δθλαδι λόγοσ και ουςία ςε αυτό. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Λζτε ότι τα παίρνει ο εργολάβοσ…. 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Κφριε Διμαρχε, άκουςα πριν που ο κ. 
Ράλλθσ είπε ότι 14,00 € - 15,00 € - 16,00 €, είπε ότι τα παίρνει ο εργολάβοσ. Ζτςι δεν 
είπατε;  

 
Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Ρλθρϊνεται βάςει τθσ 
ςφμβαςθσ 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  Ωραία. Εκεί είναι το πρόβλθμα; Αν κα 
είναι  10,00 € ι αν κα είναι 15,00 € ι αν κα είναι 20,00 €; Το κζμα για μζνα είναι θ κίνθςθ, 
ότι όταν ο άλλοσ χρωςτάει 1.000,00 € ι 500,00 €, καλό είναι να πάρουμε τα 500,00 € με τον 
όποιο τρόπο μποροφμε, είτε διακανονίηοντάσ το, είτε με οποιονδιποτε άλλο τρόπο και ασ 
αφιςουμε τα 34,00 €. Και ειδικά ςε κάποιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 
Και δεν υποςτθρίηω κανζναν, από αυτά που γράφονται ςτα blogs. Ράντα είχα και ζχω τθ 
δικι μου άποψθ ςε όλα τα κζματα. Αν είναι λάκοσ, πάντα αςπάηομαι και υπεραςπίηομαι, 
εφόςον πειςτϊ ότι είναι λάκοσ.  
Πςο αφορά τϊρα για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ, κατ’ αρχάσ εγϊ κεωρϊ ότι οι μεγάλοι 
πελάτεσ και ειδικά το ΑΜΑΝ ΗΟΕ, είναι μια διαφιμιςθ προσ τθν περιοχι μασ. Ιδθ βλζπω 
τϊρα εδϊ και μία εβδομάδα που παίηουν όλα τα κανάλια και λζνε ότι είναι ο Μπζκαμ εδϊ, 
είναι ο ζνασ, είναι ο άλλοσ εδϊ ςτθν Ερμιόνθ και τα λοιπά. Άρα, αυτό ςθμαίνει μία 
διαφιμιςθ. Δεν ςθμαίνει βζβαια ι μάλλον καλό είναι να τουσ βοθκάμε και να τουσ 
διευκολφνουμε ςε κάποια πράγματα ςίγουρα, για να μποροφν να λειτουργιςουν 
καλφτερα. Αρκεί βζβαια και αυτοί να είναι εντάξει απζναντι ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ το 
Διμο και εντάξει ςε όλα τα ςθμεία. 
Κα προτιμοφςα όμωσ, αν είχα εγϊ μια τζτοια επιχείρθςθ που λζγεται ΑΜΑΝ ΗΟΕ, κα είχα 
αιτθκεί ςτο Διμο και κα είχα κάνει ιδθ αφαλάτωςθ, για να προχωριςει θ αφαλάτωςθ και 
κα βοθκοφςα, αν κζλετε, και το Διμο, να δϊςω κάποιο νερό προσ τουσ δθμότεσ 
ανταποδοτικά. Εγϊ αυτό κα προτιμοφςα από μία τζτοια επιχείρθςθ, όχι να ηθτάμε 
90.000,00 € και από τθ μία μεριά να λζμε 90.000,00 και από τθν άλλθ να λζμε ότι δεν 
δίνουμε καινοφργιο ρολόι ςε εκτόσ ςχεδίου, που κα κάψει 100 κυβικά το χρόνο. 
Κα τελειϊςω, δεν κα ψθφίςω κάποια άρκρα και για να το κλείςω, κεωρϊ ότι ο Κανονιςμόσ 
ζπρεπε να είχε γίνει παντοφ. Ππου υπάρχει νοικοκφρεμα, υπάρχουν και Κανονιςμοί και 
υποχρεϊςεισ και προσ τουσ δθμότεσ αλλά και υποχρεϊςεισ και του Διμου και τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. απζναντι ςτουσ δθμότεσ, είναι αλλθλζνδετα αυτά τα δφο, άρα λοιπόν κι εγϊ τα 
άρκρα αυτά, παρότι κάποια ςκζφτομαι να τα ψθφίςω ι να μθν τα ψθφίςω, για να πω ζτςι 
ακριβϊσ όπωσ είναι, αλλά τζλοσ πάντων δεν κα ψθφίςω αυτά τα τζςςερα – πζντε άρκρα, 
που είπαν και οι ςυνάδελφοί μασ. Αλλά λζω «ναι» ςτον υπόλοιπο Κανονιςμό. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε πολφ. Ο κ. Αντωνόπουλοσ ζχει το 
λόγο. 
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Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Εγϊ κατ’ αρχάσ ικελα να πω το εξισ: 
Φαντάηομαι ότι ο κ. Ράλλθσ κα ζδωςε αυτό το χαρτί για τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Δεν κα απευκφνεται 
ςτθ ΔΕΥΑΚ γιατί το 2006, αν κυμάςτε μια ιςτορία, θ ΔΕΥΑΚ τότε παρζδωςε μια απόλυτα 
κανονικι κατάςταςθ. Αυτό παρζδωςε. Ζψαχνε βζβαια τότε ο Σωτιρθσ ο Κακουριϊτθσ, ο 
τότε Ρρόεδροσ, να βρει τα 900.000,00 – 1.000.000,00 € ι πόςο ιταν, το κόςτοσ των παγίων. 
Ιταν τα δίκτυα που είχε πάρει δθλαδι.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Οι Λςολογιςμοί τα λζνε αυτά και είναι πολφ απλό.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Μθ διακόπτουμε παρακαλϊ, να τελειϊςουμε. 
Ραρακαλϊ, κφριε Αντωνόπουλε, ςτο κζμα.  

 
Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Δεφτερον, ικελα να πω τον καθμό μου. Μου 
φαίνεται ότι ανακαλφπτετε ξανά τθν Αμερικι. Αυτό είναι το πρόβλθμα. Δθλαδι εγϊ τϊρα 
που είναι 60 χρονϊν περίπου, ζχω ηιςει τθ διαδικαςία τθσ υφαλμφρθςθσ των υπόγειων 
υδροφορζων ςτθν περιοχι, ζχω παρακολουκιςει αρκετζσ επιςτθμονικζσ ομιλίεσ από 
ειδικοφσ, ζχω ςυηθτιςει με ειδικοφσ, με τον κ. Τθνιακό, τον παλιό, εδϊ πζρα που ερχόταν 
ςτθν περιοχι και με άλλουσ και με κακθγθτζσ από τθν Ράτρα, ζχουν γίνει ςυηθτιςεισ επί 
ςυηθτιςεων, αυτό το πρόβλθμα που τϊρα εςείσ αντιμετωπίηετε, αυτό το ζργο το ζχουμε 
δει και ςτο παρελκόν. Ζχουμε δει ακριβϊσ το ίδιο. Δθλαδι ζχουμε το Ρλατφ Ρθγάδι εκεί 
πάνω. Το Ρλατφ Ρθγάδι το βρικεσ με αντλία μζςα ι τθν είχαμε πάρει; Τθν αντλία μζςα τθν 
είχαμε βάλει τότε το 2000 περίπου ι το 1998-1999. Ιταν μια μεγάλθ ανακάλυψθ. Είπαν ότι 
ιταν χαλαςμζνθ θ αντλία, βάλαμε καινοφργια αντλία τότε, τραβιξαμε όλο χαρά «καλό 
νερό, καλό νερό», ιρκε θ ϊρα και ςτζγνωςε. Ζδινε 3 κυβικά, μετά δεν ζδινε τίποτα, από 15 
που ζδινε αρχικά. 
Ο Κοκκινόβραχοσ ζχει εγκαταλειφκεί και εγκαταλείφκθκε γιατί ζφταςε 18.000 μονάδεσ. 
Τϊρα προφανϊσ βζβαια, για να ςασ δϊςω δίκιο, είναι ςωςτό αυτό που λζτε και το 
καταλαβαίνω, λίγθ άντλθςθ, ψθλότερα, λίγθ άντλθςθ, χαμθλζσ αντλιςεισ. Αυτό το 
εφαρμόςαμε μζχρι το 2006 απαρζγκλιτα. Δεν τςιτϊναμε τισ γεωτριςεισ. Και αυτό είναι 
πάγια κζςθ, όπωσ λζνε και κεωρθτικά οι υδρολόγοι ότι: Κα παίρνετε λίγο γιατί το μζτωπο 
ειςχωρεί και κάνει ζνα νθςί, όπωσ λζμε και πάει και βρίςκει τθν απόλθξθ, εάν παίρνεισ 
πολφ νερό. Ζτςι προςπακοφμε να κάνουμε αυτό.  
Αλλά να φφγουμε από αυτό το γενικό λοιπόν, επειδι το ςυηθτιςαμε λίγο, και να πάμε ςε 
κάποια κζματα που τα βλζπω λίγο ςκόρπια. Αυτό είναι ςτο επόμενο κζμα, αλλά νομίηω ότι 
τα ςυηθτάμε όλα μαηί, όπωσ για παράδειγμα εγϊ βλζπω τα πρόςτιμα: Δεν διαφωνϊ με τα 
….. εκτόσ από αυτά που είπαν εδϊ οι υπόλοιποι, βλζπω αυτά τα πρόςτιμα, όπωσ μθ 
ςυντιρθςθσ φρεατίου υδρομζτρου. Ζχει ςκεφτεί κανζνασ ποιοσ κα το βεβαιϊνει αυτό το 
πράγμα; Ο υδρονομζασ; Κα λζει δθλαδι ότι: Δεν ζχεισ κάνει ςυντιρθςθ και πλθρϊνεισ 
160,00 €;  

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ:  Δεν κα πάει θ Επιτροπι να το δει;  

 
Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Κα πάει θ Επιτροπι να το δει; Δεφτερον, τι …… 
κα λζτε προφανϊσ εργοταξιακισ παροχισ μετά το πζρασ ανζγερςθσ τθσ οικοδομισ. Ξζρετε 
τι κάνει θ ΔΕΘ; Κάνει κάτι απλό: Βάηει το εργοταξιακό ρεφμα πιο ακριβό. Οπότε τρζχει ο 
πολίτθσ να το γυρίςει γιατί κα πλθρϊνει παραπάνω. Κα μποροφςαμε να κάνουμε κι εμείσ 
το ίδιο. Αντί να λζμε ότι κα ςασ βάλουμε, δθλαδι αν κάπου αργιςω και δεν πάω τθν άδειά 
μου ςτο Διμο, κα μου βάλουν πρόςτιμο. Είναι πολφ απλό. 

 Κα ζλεγα λοιπόν, ότι κάποια πραγματάκια να τα ξαναδοφμε και να τα ςυηθτιςουμε λίγο.  
 

Ιωάννησ Πάλλησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, Πρόεδροσ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ.: Τον παραδϊςαμε τον 
Κανονιςμό, κφριε Αντωνόπουλε, είκοςι μζρεσ πριν να ψθφιςτεί. 
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Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ζχουν δίκιο, κφριε Αντωνόπουλε. Το ξεκινιςανε 
και ότι το κατακζτουν για να βελτιϊνεται κάκε χρόνο. Κα μποροφςατε να το είχατε δει.  

 
Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Τζλοσ πάντων, πρζπει λίγο να ξαναδοφμε 
οριςμζνα πράγματα και δεν ξζρω τϊρα αν κα τα ψθφίςουμε αυτά, δθλαδι παίηει αν μπουν 
ςτθν  ψιφιςθ πϊσ κα τα διορκϊςουμε μετά.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ράλι με ψιφο.  

 
Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Κα κάνουμε διορκωτικό;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Το άρκρο τάδε, το άρκρο τάδε και το άρκρο τάδε. 
Δεν κατάλαβα, ο Κανονιςμόσ βελτιϊνεται, τι πάει να πει αυτό; Ζγινε πρϊτθ φορά και ο 
Κανονιςμόσ δεν βελτιϊνεται; Ασ τελειϊνουμε όμωσ λίγο ςφντομα, αφιςτε τα παλιά, τθν 
ιςτορία τθν ακοφςαμε από τουσ τρεισ. 

 
Αντωνόπουλοσ Αντώνιοσ, Γραμματζασ Δ..: Θ ιςτορία πρζπει να διδάςκει. Λοιπόν, εγϊ δεν 
ζχω να πω κάτι άλλο. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Επομζνωσ, αυτά που είπατε. Ηιτθςε ο κ. Διμαρχοσ 
να παρζμβει. Ρροθγουμζνωσ ο κ. Αποςτόλου ζχει το λόγο. Και εςείσ, κα μιλιςετε μετά τουσ 
Συμβοφλουσ.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Κα μιλιςω εγϊ πριν τον κ. Αποςτόλου και κα ξαναμιλιςει ο 
Ρρόεδροσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Κλείνει ο Διμαρχοσ, αλλά ικελε να παρζμβει για 
κάτι. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Δεν κζλω να χρθςιμοποιιςω τθν ιδιότθτά μου ςαν 
Διμαρχοσ για να παίρνω το λόγο ανά πάςα ςτιγμι, αλλά όπωσ βλζπετε, είμαι 
υποχρεωμζνοσ να ςυηθτθκοφν μερικά πράγματα. Ηιτθςα το λόγο πολλι ϊρα πριν. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:Ναι, τον ηθτιςατε.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Λοιπόν, μιλάμε για τον Κανονιςμό και βάηουμε και άλλα 
κζματα. Πςον αφορά τθν αποχζτευςθ και τθν φδρευςθ, κφριε Λάμπρου, τθ ςυμφωνία δεν 
τθν κάναμε εμείσ, τθν κάνατε εςείσ και το ςυμφωνθτικό που ζχετε κάνει, δεν είναι 
ςυμφωνθτικό, ϊςτε να μπορζςει να κρατιςει τον εργολάβο. Ο εργολάβοσ, όπωσ ξζρετε, 
ζχει κάποιεσ απαιτιςεισ που ςυνικωσ είναι οικονομικζσ και εμείσ ζχουμε κάποιεσ 
απαιτιςεισ. Δεν το κάναμε εμείσ το ζργο, οφτε επιβλζπουμε καν εμείσ το ζργο.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ».: Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιεσ ευκφνεσ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Να τισ ρίχνετε τισ ευκφνεσ εκεί που πρζπει να τισ ρίχνετε. 
Ζνα αυτό. 
Δεφτερον, όςον αφορά το προθγοφμενο αποχετευτικό, μετά από καταγγελία που ζκανε θ 
κα Αλεβίηου και ακοφςτε με λίγο για να κυμθκοφμε μερικά πράγματα, ιρκαν οι 
Επικεωρθτζσ Ζργων και Διοίκθςθσ και αναφζρουν ρθτά μζςα ότι: Ραρεμβάςεισ του κ. 
Καμιηι, τθσ κασ Αλεβίηου και οριςμζνων καταγγελιϊν… 
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Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ».: Εντάξει… 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Πχι «εντάξει». Οι Επικεωρθτζσ τα λζνε και ςασ τα είχα 
φζρει μζςα ςτο Συμβοφλιο. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια πολιτικι ςτο να ςταματιςουμε 
κάποια ζργα. Φεφγω όμωσ από αυτό, γιατί δεν είμαι εμπακισ. Και πάμε παρακάτω: Κα 
πρζπει να τα λζμε όπωσ είναι τα πράγματα και να μθν κρφβουμε τισ αλικειεσ. Δεν υπιρξε 
κανζνασ εδϊ μζςα που να μθν είπε ότι γίνεται ςοβαρι δουλειά, με αυτό που μποροφμε να 
ζχουμε, δθλαδι τα άτομα που μποροφμε να ζχουμε. 
Εγϊ κα ςασ πω πειραματικά μόνο ότι αυτι τθ ςτιγμι είχαμε δφο υδρομετρθτζσ, κάνω 
λάκοσ; Είχαμε δφο άτομα τα οποία αυτι τθ ςτιγμι δεν είναι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο ζνασ γζννθςε 
θ γυναίκα του και ανατρζφει τα τζκνα, τϊρα πάλι είναι ζγκυοσ, κα ξαναλείψει άλλον 
ενάμιςθ χρόνο, με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε να μετριςουμε. Εξ ου, υπάρχει και θ 
ανάγκθ λοιπόν, να ςυνεργαςτείσ με κάποιον ιδιϊτθ όςον αφορά τισ μετριςεισ. Αυτό είναι 
δεδομζνο και κεωρϊ ότι το ξζρετε, εφόςον κζλετε να ξζρετε άλλα πράγματα που δεν 
φαίνονται. 
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακοφςτθκε ότι ζχουμε 10.000 ακίνθτα εκτόσ. Και ποιοσ ςασ είπε 
εςάσ ότι πρζπει εμείσ να υδρεφςουμε 10.000 ακίνθτα; Είπε κανζνασ ότι πρζπει να 
υδρεφςουμε 10.000 ακίνθτα; Ζνα είναι αυτό. 
Δεφτερον, ξζρετε ότι υπάρχουν πάνω από 200 μονάδεσ αφαλάτωςθσ αυτι τθ ςτιγμι που 
δεν είναι όλεσ κοντά ςτθ κάλαςςα, οι οποίεσ είναι και παράνομεσ; Δθλαδι κανζνασ δεν 
μίλθςε ςε αυτό, όπωσ κανζνασ δεν μίλθςε αν ςυηθτάμε για ιςονομία, ιςοτιμία και 
δθμοκρατία, αλλά κοιτάξε ψθφοκθρικά, γιατί ζτςι μπαίνει το κζμα, να πουν ότι τρία 
χρόνια, κατ’ ελάχιςτο τρία χρόνια, πλθρϊνανε οι Κοιλαδιϊτεσ, οι Ρορτοχελιϊτεσ, οι 
Κρανιδιϊτεσ, οι Διδυμιϊτεσ, οι Φουρνιϊτεσ. Τι πλθρϊνανε; Ρλθρϊνανε τισ ηθμιζσ, τθν 
αποχζτευςθ, το βιολογικό, τισ αντικαταςτάςεισ, τα ρεφματα, τα ξεβουλϊματα και ό,τι 
προζκυπτε από το Διμο Ερμιόνθσ. Δθλαδι τρία χρόνια πλθρϊνανε οι δθμότεσ του πρϊθν 
Διμου Κρανιδίου, τουσ δθμότεσ τθσ Ερμιόνθσ.  
Βεβαίωσ και εγϊ κα αντιδροφςα αν τρία χρόνια δεν πλθρϊνανε τίποτα. Κανζνασ όμωσ δεν 
μπικε ςτον κόπο να δει ότι εάν ίςχυε αυτό το ίδιο κακεςτϊσ για τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., δεν με 
ενδιαφζρει ποιοσ είναι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Και να ςασ πω και κάτι άλλο; Είναι ςυλλογικι θ 
ευκφνθ, δεν είναι μόνο ο Ρρόεδροσ, είναι ςυλλογικι θ ευκφνθ του Συμβουλίου, όπου ςασ 
πλθροφορϊ, εφόςον το ζχετε ψάξει και πολφ καλά, ότι εάν δεν ζκαναν αυτό να ςτείλουν 
τουσ λογαριαςμοφσ, κα πιγαιναν για απιςτία. Κα πιγαινε το Συμβοφλιο για απιςτία, 
δθλαδι κα πιγαινε ποινικά. Και αυτό δεν το λζμε ζτςι, αυτό λζει και θ κεντρικι Διοίκθςθ 
τθν ΔΕΥΑ, το λζνε οι Νομικοί Σφμβουλοι του κράτουσ, όπωσ με πολφ μεγάλθ ευκολία λζτε 
εςείσ ότι κακϊσ βάλαμε το 80%, κακϊσ πλθρϊνουν, κακϊσ κάνουμε, κακϊσ δίνουμε. 
Ροιοσ κα πλθρϊςει αυτά που πλιρωςε ο πρϊθν Διμοσ Κρανιδίου; Σασ ρωτάω. Γιατί ζπρεπε 
να επιβαρυνκοφν οι δθμότεσ, αν κζλουμε να ςυηθτάμε, κφριοι τθσ Αντιπολίτευςθσ, που με 
μεγάλθ ευκολία λζτε αυτά που λζτε ςιμερα; Δθλαδι είςτε μόνο για το τι πλθρϊνει ο 
δθμότθσ από το Θλιόκαςτρο, τθν Ερμιόνθ και τθ Κερμθςία; Εξθγιςτε μου, λοιπόν. Δεν 
πλθρϊςανε.  

 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Δεν είναι ζτςι. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Είναι ζτςι και χειρότερα και κα ςασ εξθγιςω για ποιο λόγο. 
Γιατί γινόταν ζνασ επιμεριςμόσ, δθλαδι είχαμε 1000 παροχζσ, λζω ζνα παράδειγμα και τι 
γινόταν; Λζει: Ρόςο μασ κοςτίηει; 100.000,00 €, άρα κα πρζπει να πλθρϊςει το αντίςτοιχο ο 
κάκε δθμότθσ ςτθν Ερμιόνθ. Είναι δίκαιο;  
Γιατί εγϊ ςτο ςπίτι μου μπορεί να είμαι μόνοσ μου και να ζχω μία τουαλζτα και ο άλλοσ να 
ζχει πζντε τουαλζτεσ. Άρα λοιπόν, κα πρζπει να ςυμβαδίηει θ κατανάλωςθ του νεροφ με το 
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τζλοσ αποχζτευςθσ. Δεν ακοφςτθκε πουκενά ότι το 36,04 € που αναφζρεται ςτο τζλοσ τθσ 
επαναςφνδεςθσ, δεν είπατε όμωσ ποτζ εάν με τθν πρϊτθ πιγε θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να κόψει το 
νερό, αν τθρικθκαν οι διαδικαςίεσ. 
Ζπειτα, ςε ποιουσ κόπθκε το νερό; Σασ κάνω μια ερϊτθςθ και απαντιςτε μου, μιασ και το 
ζχετε ψάξει το κζμα, γιατί εδϊ μζςα κα πρζπει να ερχόμαςτε με ςτοιχεία. Αυτι είναι θ 
ςτάςθ ενόσ υπεφκυνου Δθμοτικοφ Συμβοφλου. Μπορείτε να μου απαντιςετε οι τθσ 
Αντιπολίτευςθσ για να ςυνεχίςω, πόςεσ διακοπζσ ζχουν γίνει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ςε ποιουσ; 
Μπορείτε;  
Βεβαίωσ, εδϊ μζςα μιλάμε ςοβαρά, κφριε Αντωνόπουλε, κφριε Λάμπρου, μιλάμε ςοβαρά. 
Συνεπϊσ, οφτε είκοςι μζρεσ ςασ φτάνουν, οφτε δφο μινεσ ςασ φτάνουν, οφτε κανζνα 
χρονικό διάςτθμα ςασ φτάνει, ϊςτε να μπορείτε να ςτοιχειοκετιςετε οποιαδιποτε 
τοποκζτθςθ κάνετε εδϊ μζςα. Και ζχετε πολφ μεγάλθ ευκολία να μθδενίηετε μια 
προςπάκεια που γίνεται ενάμιςθ χρόνο τϊρα, από τθν πρϊτθ μζρα, όπου να μπορεί να 
ςτοιχειοκετεί και να μπορεί να προςτατεφει νομικά, αυτό που τόςα χρόνια διοικοφςατε και 
δεν καταφζρατε να κάνετε ζναν Κανονιςμό. Ζρχεται λοιπόν, για πρϊτθ φορά να μπει μια 
τάξθ εδϊ.  

 
Αναςτάςιοσ Λάμπρου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ 
«Προοδευτική υμμαχία Ερμιονίδασ». (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο)  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Διακόψτε, κφριε Λάμπρου. Είςτε απόλυτα υπεφκυνοσ για το 
χάλι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ιςαςταν 18 χρόνια παραδειγματικό ςτζλεχοσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. Τϊρα 
λοιπόν, κα τα ακοφςεισ. Δεν μπορείσ λοιπόν εςφ, με μεγάλθ ευκολία, όταν είςαι υπεφκυνοσ 
γι’ αυτι τθν καταςτροφικι διαδρομι αυτισ τθσ κοινωφελοφσ που με μεγάλθ ευκολία λζει ο 
κακζνασ, ςασ λζω λοιπόν και απορϊ, κφριε Μπαλαμπάνθ, εςείσ που ζχετε αςχολθκεί και με 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, γνωρίηετε ποιο είναι το κακεςτϊσ το νομικό των Ανωνφμων Εταιρειϊν. 
Συμφωνοφμε όμωσ, προςζξτε, για λόγουσ κακαρά θκικισ, να μπαίνει μζςα ςτο Δθμοτικό 
Συμβοφλιο και να ςυηθτάμε οριςμζνα τζτοια κζματα. 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Αυτό ςασ λζω. Άρα λοιπόν, είναι κετικό, το ότι 
αποδεχόμαςτε κάποια που ενδεχομζνωσ δεν τα ζχουμε δει και το κρίνω ανκρϊπινο αυτό, 
γιατί δεν είμαςτε και επαγγελματικά ςτελζχθ όπωσ είναι κάποιοι, οφτε είμαςτε και 
άνκρωποι που μποροφμε να τα ςυλλάβουμε όλα. Κάνουμε μια απόλυτθ προςπάκεια. 
Σασ λζω λοιπόν: Ζχει να αμφιςβθτιςει κανείσ ότι το νερό που δίνουμε αυτι τθ ςτιγμι, που 
ςασ είπα ότι είναι το πρϊτο ςτάδιο, είναι καλφτερο από κάκε άλλθ φορά; Ζχει κανείσ να 
αμφιςβθτιςει ότι προςπακοφμε να δϊςουμε τρεισ διαφορετικζσ λφςεισ; Αφιςτε τον 
Ανάβαλο, ο Ανάβαλοσ δεν πρόκειται να γίνει ποτζ, ςασ το λζω με μεγάλθ ςιγουριά αυτό. 
Και αφιςτε το αυτό γιατί το λζμε κάκε φορά και από το 1960 που ζγινε θ μελζτθ, ζχουν 
περάςει πόςα χρόνια; 55 χρόνια. 
Εκτόσ από αυτό, προςζξτε, γιατί μιλάμε για τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αλλά καλό είναι να ςυηθτιςουμε 
πϊσ μποροφμε να δοφμε και τα άλλα κζματα, τθσ άρδευςθσ, γιατί ο Ανάβαλοσ είναι για 
άρδευςθ, προχωράμε να μποφμε ςε κάποια προγράμματα που ζχουν να κάνουν με το 
αρδευτικό. Δθλαδι με φραγματάκια που μποροφμε να φτιάξουμε, ϊςτε να μπορζςουμε να 
λφςουμε κάποια προβλιματα. Ιδθ λφκθκε ζνα πρόβλθμα ςτο Λουκαϊτι, αν δεν κάνω 
λάκοσ. 
Άρα λοιπόν, υπάρχει θ τεχνικι υποςτιριξθ που είναι ςθμαντικι ςτθν αποτελεςματικότθτα 
και υπάρχει και μία προςπάκεια διοικθτικι. Δθλαδι, αν μπορζςουμε και καταφζρουμε 
αυτά και τα φτάςουμε ςε ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό που κανζνασ ςιμερα δεν αμφιςβθτεί, 
κα μπορζςουμε να λζμε ότι όντωσ ζχει μπει μία τάξθ. Στατιςτικά κζλετε; Οικονομικά 
κζλετε; Γιατί ακόμα και τα οικονομικά ςτοιχεία δείχνουν ότι ζχει πάει προσ τθ κετικι 
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κατεφκυνςθ. Και ζχει πάει και ςτθν ποιοτικι κατεφκυνςθ αν κζλετε, για τθν ποιότθτα ηωισ 
των δθμοτϊν, ότι καλυτερεφςαμε αυτό το νερό. Και λζμε ότι ο ςτόχοσ μασ πρζπει να είναι, 
να είναι πόςιμο το νερό. Και για να είναι πόςιμο το νερό κα πρζπει το κόςτοσ να μειωκεί.  
Κα πρζπει να βάηουμε τα πράγματα κάτω και να ςυνεργαηόμαςτε και να λζμε ότι 
ςυμφωνοφμε ςε οριςμζνα πράγματα. Αποδεχκικαμε κάποιεσ παρατθριςεισ και ςωςτζσ 
είναι οι παρατθριςεισ, γι’ αυτό το ςυηθτάμε. Δεν εμμζνουμε και ςτυλϊνουμε τα πόδια μασ 
εδϊ.  
Δεν μπορεί λοιπόν, ζνα ςχζδιο που ζχετε είκοςι μζρεσ ςτα χζρια ςασ, πριν ζρκει ακόμα ςτο 
Συμβοφλιο, να λζτε ότι «αυτό δεν το είδα ι δεν το ζκανα». Αυτό δείχνει ανευκυνότθτα, 
ςυγνϊμθ. Δεν μπορϊ δθλαδι να χαρακτθρίςω διαφορετικά οριςμζνα πράγματα.  
Λοιπόν, κζλω να καταλιξω ςτο εξισ: Πςον αφορά το 80%, κφριε Μπαλαμπάνθ, μια και 
εςείσ είςτε αυτόσ που επιμζνετε, είςτε θγζτθσ μιασ ομάδασ αντιδράςεων, από το 1958 … 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Θγζτθσ; Δεν θγοφμαι, ίςα – ίςα 
υπεραςπίηομαι… 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Εντάξει, τότε το παίρνω πίςω, γιατί είςτε εςείσ που ζχετε 
τθν ευκφνθ για τθ μθ αποςτολι των λογαριαςμϊν και μθ μου πείτε ότι δεν τθν ζχετε.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Κα με ςυγχωριςετε να ςασ διακόψω, 
αλλά ιμουν ο μόνοσ που τρεισ φορζσ είχα πει ςτθν κα Αλεβίηου: «Γιατί δεν ςτζλνεισ 
λογαριαςμοφσ;». Κανζνασ από ςασ, από τθν αντιπολίτευςθ και από τθ ςυμπολίτευςθ δεν 
είχε πει κάτι τζτοιο. Ιμουν ο μόνοσ που είχα πάρει κζςθ. Τα πρακτικά είναι εδϊ και με 
ςυγχωρείτε για τθν παρζμβαςθ. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Κάνετε τεράςτιο λάκοσ. Ρροφανϊσ δεν μασ 
παρακολουκοφςατε, αλλά δεν μπαίνουμε ςε αυτό. Να ςασ πω λοιπόν, για το 80%.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Είναι άλλο είναι το τρία χρόνια και άλλο 
το 80% που επιβάλλεται αναδρομικά.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Κφριε Μπαλαμπάνθ, ςτθρίηεςτε ςε ζνα νόμο του 1958. 
Ξζρετε πόςοι νόμοι ζχουν βγει από τότε; 

  
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Αφιςτε με λίγο, για να μθ γίνουμε όλοι δικαςτζσ και όλοι 
Νομικοί και ξερόλεσ όλοι. Εγϊ είδατε ότι δεν απαντάω, γιατί εγϊ λζω ότι κεςμικά περιμζνω 
απάντθςθ. Άςχετα αν ξζρω ποια κα είναι θ απάντθςθ.  
Από το 1958 ζχουν βγει άλλοι τζςςερισ νόμοι. Είναι ζτςι ι δεν είναι; Ζχουν βγει αποφάςεισ 
από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ζχουν βγει αποφάςεισ από τισ Ρεριφερειακζσ 
Διοικιςεισ. Αναφζρεται ςτο ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν ποιοσ νόμοσ, κφριε 
Μπαλαμπάνθ; Αναφζρεται ο νόμοσ του 1958, το Βαςιλικό Διάταγμα; 

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Δεν ιςχφει;  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Πχι βζβαια.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ: (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο) 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ραρακαλϊ, μθν πεταγόμαςτε όλοι τϊρα. 
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Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  Σασ «τςοφηει»; Να το πω ζτςι λαϊκά. Ακοφςτε λοιπόν, γιατί 
κα ςασ «τςοφξει», αφοφ το κζλετε ζτςι. Από το 1958 ζχουν βγει και άλλοι νόμοι. Εγϊ 
λοιπόν, περιμζνω αλλά εςείσ το πιάνετε και το λζτε. Εάν βγει λοιπόν θ απόφαςθ ότι είναι 
ςφννομα αυτά, κα ηθτιςετε ςυγνϊμθ γι’ αυτά που κάνετε;  

(Διάλογοι) 
 

Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:Σασ παρακαλϊ, γιατί πετάγεςτε όλοι; Γιατί 
πετάγεςτε, κφριε Τόκα; Τι κα πει «είναι δυνατόν;». Σε δζκα μζρεσ λοιπόν, κα τα δείτε όλα, 
περιμζνετε λίγο. Ράλι κα εκτεκείτε όμωσ ς’ αυτά που λζτε.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ: Δθλαδι πετάει το «μπαλάκι» …. (Ομιλία χωρίσ μικρόφωνο)  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Το «μπαλάκι» δεν το πζταξα πουκενά και δεν ζχω βγει οφτε 
να διαψεφςω οριςμζνα πράγματα και δεν ζχω ακουμπιςει το 80%, αν προςζξατε, κφριε 
Τόκα, που με μεγάλθ ευκολία εςείσ ακουμπάτε και το πθγαίνετε. Ακοφςτε με λίγο. Πταν κα 
ζρκει θ ϊρα να ςυηθτιςουμε το 80%, τότε ο κακζνασ κα αναλάβει τθν ευκφνθ του γι’ αυτό 
που κάνει. Να τελειϊςουμε με αυτό. 
Και ςασ είπα ότι ακόμα και αν ζτςι ςυμβεί, ςασ το λζω και το ζχω ξαναπεί μζςα ςτο 
Συμβοφλιο και ςασ το ζχω πει και προςωπικά, ζτςι δεν είναι, κφριε Μπαλαμπάνθ; Δεν είναι 
δυνατόν να πλθρϊνει τρία χρόνια ο πρϊθν Διμοσ Κρανιδίου, να επιβαρφνεται επειδι ο 
Διμοσ Ερμιόνθσ και όχι όλοι, αυτοί που δθμιουργοφν πολιτικό πρόβλθμα, γιατί υπάρχουν 
άνκρωποι που αποδζχονται τισ αποφάςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  
Και κα ςασ πω και κάτι άλλο: Οι βλάβεσ δεν είναι το μόνο πρόβλθμα. Είναι και θ κλοπι, ςασ 
το λζω. Και ευτυχϊσ, με τθν καταγραφι που ζχουμε κάνει ςιμερα και ςε 15-20 μζρεσ κα 
ζχουμε τα τελικά αποτελζςματα που κα ξζρουμε ποφ είναι οι παροχζσ, όχι μόνο τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Αυτι τθ ςτιγμι ξζρουμε ποφ είναι οι θλεκτρικζσ παροχζσ. Ζχουμε φτάςει ςε 
ςθμείο να χαρτογραφοφμε τθν περιοχι, οπότε κα δω ποιουσ ανκρϊπουσ κα υποςτθρίηετε, 
που είναι μπροςτάρθδεσ ενόσ αγϊνα. Δεν ζχω να πω τίποτε άλλο. Σασ ευχαριςτϊ πάρα 
πολφ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..:Δεν ζχει άλλοσ το λόγο. Το ζχουμε εξαντλιςει το 
κζμα. 

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ: Εγϊ μίλθςα μία φορά, αν και μιλιςατε πολλζσ φορζσ. Κα 
βάλουμε ζνα κζμα για το 80% και για το τζλοσ.  

 
Χρήςτοσ Μπαλαμπάνησ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Ζνα λεπτό, μια διευκρίνιςθ. Εγϊ 
απολογοφμαι για τον εαυτό μου και δεν απολογοφμαι για κανζναν άλλο. Ρροςπακϊ να πω 
το δίκαιο και το ςωςτό.  

 
Δημήτριοσ φυρήσ, Δήμαρχοσ:  Αλλά όμωσ ζχετε τθν άποψθ μζςα να ξεςθκϊνετε τον 
κόςμο, όςον αφορά το τζλοσ, χρθςιμοποιϊντασ το Νόμο του 1958 μόνο, του Βαςιλικοφ 
Διατάγματοσ μόνο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ραρακαλϊ, περιμζνετε γιατί πρζπει να μιλιςουν 
όλοι. Δεν μπορεί να διευκρινίηει μόνο ζνασ. Κατ’ αρχιν ο κ. Αποςτόλου ζχει το λόγο και 
μετά ο κ. Χριςτοσ Σαράντοσ. Μετά κα πάρει το λόγο ο Ρρόεδροσ. Να ςυντομεφουμε 
παρακαλϊ, γιατί κα εξαντλθκοφμε. Να μθ λζμε τα ίδια.  
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Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Ρράγματι κα ψθφίςουμε το ….. το ζχω 
ψθφίςει ιδθ μια φορά, ζχει ξεκινιςει, άκουςα να μιλάμε ότι πρζπει να υποςτθρίξουμε τισ 
κοινωνικζσ ομάδεσ, τισ υποςτθρίξαμε, κάναμε αμζςωσ το κοινωνικό τιμολόγιο, ςτθ 
ςυνζχεια μειϊςαμε τθ δόςθ ςε όςουσ είναι ςτο κοινωνικό τιμολόγιο, κάναμε ρυκμίςεισ, 
πάρα πολλζσ ρυκμίςεισ, δεν μίλθςε κανζνασ όμωσ για τουσ ςυνεπείσ πελάτεσ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. εάν αρχίςουμε και κόβουμε από δω, κόβουμε από κει, κόβουμε 
παραπζρα, κόψε – κόψε, κα κλείςει, όπωσ όλεσ οι επιχειριςεισ.  
Δεν μπορϊ να διανοθκϊ και το ηω κακθμερινά, ότι άκελά  μασ κάποιεσ φορζσ, μικρι 
κοινωνία είμαςτε, τα βλζπουμε, κα ζρκει θ ϊρα που κα ςτθρίξουμε και αυτοφσ που ηουν 
εισ βάροσ των άλλων -κάπωσ αλλιϊσ τουσ ανζφερε ο κ. Γανϊςθσ- που είναι πάρα πολλοί. 
Είμαςτε μικρι κοινωνία και τουσ βλζπουμε. Κακθμερινά βλζπω ανκρϊπουσ που ζχουν 
πολυτζλεια και ζρχονται και κλαίνε και χτυπάνε μπουνιζσ ςτα τραπζηια και μασ λζνε 
«λιγοφρια» και χίλια δφο. Και είναι ςε πάρα πολφ καλι μοίρα. 
Εμείσ λοιπόν, οφείλουμε εκτόσ από τισ ευπακείσ ομάδεσ που πρζπει να προςτατεφςουμε, 
να προςτατεφςουμε και αυτόν που παςχίηει κακθμερινά, να είναι τυπικόσ ςτισ 
υποχρεϊςεισ του. Δεν φταίει ςε τίποτα αυτόσ ο άνκρωποσ να ςτερθκεί το νερό εξαιτίασ 
αυτϊν που ηουν εισ βάροσ του. Τελείωςε!  
Συντάξαμε ζναν Κανονιςμό, τον ψθφίςαμε, δεν μπορεί να γίνει πιο ιπιοσ, δεν μπορεί, 
είμαςτε οριακά. Τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κα τθ ςυγκρίνω με μια δεξαμενι νεροφ, όταν ςταματάει μία 
από τισ γεωτριςεισ. Αμζςωσ πατϊνει. Ζτςι κα γίνει  εάν αρχίςουμε να κόβουμε από δω κι 
από κει. Κα πατϊςει και κα τθν πλθρϊςουν οι ςυνεπείσ. Δεν φταίει, κφριοι, ςε τίποτα ο 
ςυνεπισ να ηουν κάποιοι άλλοι ςε βάροσ του. Αρκετά!  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε τον κ. Αποςτόλου. Ο κ. Σαράντοσ 
ζχει το λόγο. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Να ςυμπλθρϊςω και κάτι άλλο: 
Ραρακαλϊ πολφ τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, να βρει μια φόρμουλα, να 
ψάξει, να ρωτιςει, δεν ξζρω, να ζρχεται ο Ρροχπολογιςμόσ, ο Απολογιςμόσ και οι 
αναμορφϊςεισ, να ζρχονται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Για ενθμζρωςθ. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Για ενθμζρωςθ, για ψιφιςθ, για 
οτιδιποτε. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ψιφιςθ πϊσ κα γίνει; Δθλαδι ο Ρροχπολογιςμόσ 
ψθφίηεται από ςασ, δεν γίνεται αυτό. 

 
Παναγιώτησ Αποςτόλου, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Κζλω μια διευκρίνιςθ, ζτςι για τθν 
ιςτορία: Αρχζσ του 2013 και αρχζσ του 2014, το τότε Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
ζφερε τθν αναμόρφωςθ για να μπουν ουςιαςτικά οι λογαριαςμοί εδϊ …… 
Και τότε το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα -δεν κα το κρίνω- αναβολι του 
κζματοσ για πάρα πολλοφσ λόγουσ. Άρα λοιπόν, με τθν προςπάκεια του τότε Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, υπιρχε ψθφιςμζνθ απόφαςθ ςυν – πλθν, παρόμοια με αυτι που φζρατε κι 
εςείσ. Ιταν από το 2013 και το 2014 να γίνει θ ενοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ. Το 
κζμα όμωσ τότε αναβλικθκε με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των παρατάξεων που 
εκπροςωπικθκαν τότε ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ο κ. Σαράντοσ ζχει το λόγο. 
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Χρήςτοσ αράντοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Οφείλω να ομολογιςω ότι…. θ ενθμζρωςθ και 
θ εικόνα που βγάηουμε προσ τα ζξω… Ασ πάμε τϊρα λίγο πάνω ςτα άρκρα του Κανονιςμοφ. 
Είναι ςίγουρα απαραίτθτοσ ο Κανονιςμόσ, πρζπει να κοιτάξει και να ζχει κατεφκυνςθ, όπωσ 
οποιαδιποτε επιχείρθςθ, αλλά αντίςτοιχα ….. που είχαν ενθμζρωςθ, εγϊ δεν ζχω λάβει 
από αυτοφσ που είναι κακ’ φλθν αρμόδιοι και δεν μπορϊ να αποφαςίςω. … 
Τϊρα πάμε ςτο άλλο ηιτθμα που αφορά ….. τθσ επιχείρθςθσ …. μεγάλεσ πολιτικζσ οι οποίεσ  
ιταν δφο πολιτικζσ: για τουσ μικροφσ πελάτεσ που είναι …. και για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ 
που τουσ ζκαναν πλουςιοπάροχεσ δόςεισ, ειδικά αυτι θ επιχείρθςθ … αυτοφσ τουσ 
μεςάηοντεσ ι εν πάςθ περιπτϊςει τουσ μεγάλουσ πελάτεσ. Λοιπόν, προςζξτε γιατί κι εγϊ 
βλζποντάσ τον ότι …… ζνα είδοσ …..  επιχείρθςθ… και κα είμαι μιςό λεπτό φκθνότεροσ και 
κα χάςετε εςείσ. Ελπίηω να ζχετε βάλει μυαλό και να μθν …. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Απαγορεφεται αυτό ζτςι κι αλλιϊσ. 

 
Χρήςτοσ αράντοσ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ: Σίγουρα οφείλουμε να ςεβαςτοφμε και να 
υποδεχτοφμε όλεσ τισ επενδφςεισ, αλλά αν …. δθλαδι δεν μπορεί να ζρκει ζνασ επενδυτισ 
εδϊ πζρα….. τθσ βρφςθσ του νεροφ…..  
Λοιπόν, μθν κάνετε τζτοια λάκθ, μθν υπερβάλλετε, κάνετε ….  Μθν εξαντλιςετε τθν 
τελευταία πθγι που ζχει μείνει ςτο Διμο Κρανιδίου, ςτθ λεκάνθ, μθν κάνετε ςαν τουσ 
επαγγελματίεσ  που ηουν και δραςτθριοποιοφνται με τα μποςτάνια τουσ, με τουσ κιπουσ 
τουσ, με τα πάντα, με τισ ελιζσ τουσ, να κάνετε εμπόριο νεροφ, αλλά να εξαςφαλίηετε τθν 
ποςότθτα πρϊτα. Γιατί θ ποςότθτα είναι δεδομζνθ. ….. 
Λοιπόν, αυτά τα λζω γιατί τα ξζρω, ζχω ηιςει εκεί και καλό είναι να ρωτάτε. Ευχαριςτϊ 
πολφ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε και τον κ. Σαράντο. Νομίηω ότι 
ζχουμε ολοκλθρϊςει το κζμα. Ο κ. Ρρόεδροσ του Ρορτοχελίου ζχει το λόγο.  

 
Εμμανουήλ Σριγκάκησ, Πρόεδροσ Δ.Κ. Πορτοχελίου: Κζλω να πω ότι είναι κετικι θ εικόνα 
αυτι που άντλθςα ςε κάποια ςτιγμι, οφείλω να ομολογιςω, τζλοσ πάντων όμωσ ..... 
ζπειτα, είναι κετικό όμωσ ότι και θ Αντιπολίτευςθ ςτθρίηει το …… και αυτι τθν προςπάκεια 
που κάνει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. πράγματι, γιατί τθ ηω από κοντά ςτο Ρορτοχζλι τϊρα, με τισ 
καμζνεσ λάμπεσ που υπάρχουν, είναι κετικό όμωσ και ότι θ ςυμπολίτευςθ ζχει αυτά τα 
ςχόλια που ίςωσ βοθκιςουν ςτθν καλυτζρευςθ του Κανονιςμοφ. 
Επειδι όμωσ δεν μου είχε δοκεί θ ευκαιρία να μιλιςω και ςχεδόν μετά από τόςα χρόνια 
ζχουμε νερό ςτο Ρορτοχζλι, από τισ 12.000 μονάδεσ ζχουμε φτάςει τϊρα ςτισ 4.500 και το 
……  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Το χειμϊνα είχε 2.000. 

 
Εμμανουήλ Σριγκάκησ, Πρόεδροσ Δ.Κ. Πορτοχελίου: Εγϊ ζχω δεξαμενι ςτο ςπίτι μου…  
Τζλοσ πάντων, αυτό όμωσ που κζλω να πω είναι ότι κα πρζπει να δοφμε, επειδι εμείσ 
υδρευόμαςτε τϊρα από τθ δεξαμενι από το Κρανίδι, ςε ςτιγμζσ που υπάρχει βλάβθ και 
κόβεται το νερό, δεν κα κζλαμε να βάηουμε τισ δεξαμενζσ ςτο Ρορτοχζλι, που είναι 
κάλαςςα ςκζτθ αλλά κα κζλαμε να βρίςκαμε ζναν άλλο τρόπο και ο τρόποσ αυτόσ είναι 
ζνασ και μοναδικόσ: Θ μεταφορά νεροφ με βυτία. Αυτό δθλαδι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί, 
εάν κζλουμε πλζον να μιλάμε για μία ποιότθτα ηωισ. 
Και τζλοσ κζλω να πω, όςον αφορά για το τζλοσ επαναςφνδεςθσ επειδι μου ζτυχε μία 
πζρυςι, είμαι μαηί με τθν Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αλλά μιλάμε τϊρα για 4.000 μονάδεσ που είναι ζνα 
νερό που το χρθςιμοποιοφν και τα κανάλια, οφτε μαγειρεφουμε με αυτό. Ασ βροφμε μια 
άλλθ πρακτικι, ασ βροφμε ζναν άλλο τρόπο να τα αντιμετωπίςουμε αυτά, γιατί πολφ καλά 
είπε και ο Ράνοσ εδϊ ότι τϊρα όλοι μαηί ζχουμε αρχίςει και βαλτϊνουμε και πρζπει να το 
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δοφμε διαφορετικά. Και εγϊ βγάηω ζνα φυλλάδιο που κα μοιράςω αφριο και ….. να 
επιβάλλω ςε ςτυλ ζκπτωςθσ. 
Ράντωσ, τελειϊνοντασ κα ικελα να δϊςω ςυγχαρθτιρια ςτα παιδιά, ςτον Ράνο και ςτο 
Γιάννθ για όλθ τθν προςπάκεια αλλά και ςε όλουσ τουσ άλλουσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Ευχαριςτοφμε πολφ, να περάςουμε ςτθν ψιφιςθ. 
Κατά πλειοψθφία ζχουμε λοιπόν το κζμα 5ο που αφορά τον Κανονιςμό Λειτουργίασ και 
ςίγουρα ζχουμε και το 7ο κζμα που αφορά τθν τιμολογιακι πολιτικι για τουσ μεγάλουσ 
πελάτεσ. Τα ζχουμε ςθμειϊςει. Δεν ξζρω ςτο 6ο κζμα αν κάποιοσ διαφωνεί με τα πρόςτιμα 
που ζχετε διαβάςει. Εκτόσ από αυτό που είπε ο κ. Αντωνόπουλοσ, τθν προςκικθ δθλαδι 
ςτο πρϊτο πρόςτιμο, που το ζχουν ςθμειϊςει και κα γίνει τροποποίθςθ ςε αυτό το κζμα. 
Εξάλλου εδϊ είμαςτε, από τθν αρχι που ιρκαμε, όλοι είπαμε ότι ζχουμε τθν καλι 
διάκεςθ, είχατε και το χρόνο βζβαια, άςχετα ότι δεν ζγινε, να βελτιωκεί και να 
ξαναβελτιωκεί ο Κανονιςμόσ. Αλλά αφιςτε να δουλζψει λίγο να δοφμε ποφ πονάει. 

 
Ελζνη ιάνα – Γκαμίλη, δημοτική ςφμβουλοσ: Κεωρϊ ότι δεν κα ψθφίςω κι εγϊ….. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Σασ ζχω βάλει μαηί με τθν παράταξθ όλουσ. Και 
εςείσ, κφριε Κρθτςωτάκθ. Το ζχω βάλει, για να μθν κουράηουμε. 
Ρείτε μου τϊρα για τθν τιμολογιακι πολιτικι, εκτόσ από τθν αλλαγι, κφριε Αντωνόπουλε, 
ζχει κάποιοσ άλλοσ κάποια διαφοροποίθςθ; Πχι. Για τα πρόςτιμα είπαμε. Ζχω ςθμειϊςει 
και τα άρκρα που είναι κατά πλειοψθφία και είπατε το άρκρο 17 παράγραφοσ 3, που 
αφορά τουσ μεγάλουσ πελάτεσ και το άρκρο 12 για τισ ςυνδζςεισ, εκτόσ ςχεδίου ςφνδεςθ. 

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Πορεία Ερμιονίδασ» : Δεν κα πείτε ποιοι το ψθφίηουν;  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Σασ ζχω ςθμειϊςει και εςάσ.  

 
Αναςτάςιοσ Σόκασ, δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλήσ του ςυνδυαςμοφ «Νζα Δυναμική 
Ερμιονίδασ» : Το ςφνολο του Σϊματοσ. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Λοιπόν, ο κ. Λάμπρου μαηί με τον κ. Κρθτςωτάκθ, 
ςτα ίδια ςθμεία. Θ κα Λοφμθ ζχει πει όχι ςτα εκτόσ ςχεδίου, όχι ςτουσ μεγάλουσ πελάτεσ, 
ςτο τζλοσ επαναςφνδεςθσ. Και ο κ. Αντωνόπουλοσ μαηί τουσ, όλθ θ παράταξθ.  
Ο κ. Γανϊςθσ όχι ςτον Κανονιςμό, ο κ. Γεωργόπουλοσ ο κ. Μπαλαμπάνθσ και θ κα Γκαμίλθ 
και πάλι διαφωνοφν και ςτο 7ο κζμα.  
Ο κ. Σαράντοσ «παρϊν» ςτον Κανονιςμό γιατί δεν είχε ενθμζρωςθ και όχι ςτο 7ο κζμα που 
αφορά τουσ μεγάλουσ πελάτεσ.  

 
Ελζνη ιάνα – Γκαμίλη, δημοτική ςφμβουλοσ: Και ςτισ αποφάςεισ, ςτο κζμα 6ο και 7ο, ενϊ 
είναι 7μελζσ το Συμβοφλιο, ςτθν απόφαςθ φαίνεται 6μελζσ. Δθλαδι ζχει τζςςερισ 
παρόντεσ και δφο απόντεσ.  

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Λζτε για τισ αποφάςεισ. Δεν ξζρω αν ζγινε εκ 
παραδρομισ, δεν το κοίταξα αυτό. Αυτό όμωσ δεν αφορά εμάσ, κα το δει ο Ρρόεδροσ. 
Μιπωσ είναι ο Ρρόεδροσ;  

 
Ελζνη ιάνα – Γκαμίλη, δημοτική ςφμβουλοσ: Ο Ρρόεδροσ είναι παρϊν. 

 
Αριςτείδησ Δημαράκησ, Πρόεδροσ Δ..: Μάλλον κάποιον ζχετε ξεχάςει. Κα το δείτε αυτό. 
Δεν μασ αφορά εμάσ αυτι τθ ςτιγμι.  
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Το Δ.Σ , μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ  και λαμβάνοντασ υπόψθ:  

 Τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κ. Λωάννθ Ράλλθ 

 Τθν υπ’ αρ. 93/2016 ομόφωνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδασ με κζμα: 
«Κανονιςμόσ λειτουργίασ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδασ» 
(ΑΔΑ: 79ΑΟΟ3Κ-Ω7Φ) 

 Το Ν. 3852/2010 

 Το Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 
 

 α. Εγκρίνει τθν υπ’ αρ. 93/2016 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδασ με κζμα: 
«Κανονιςμόσ λειτουργίασ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδασ» 
(ΑΔΑ: 79ΑΟΟ3Κ-Ω7Φ), θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ. 

 
β. Θ απόφαςθ να διαβιβαςκεί ςτο Τμιμα Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Ν.Ρ. Τρίπολθσ και ςτο 
Τμιμα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Ν. Αργολίδασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Λονίου για ζλεγχο νομιμότθτασ, κακϊσ και ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. 
Ερμιονίδασ. 

 
 Μειοψιφθςαν οι: 
 

- Λωάννθσ Γεωργόπουλοσ, Ελζνθ Σιάνα – Γκαμίλθ, Χριςτοσ Μπαλαμπάνθσ: 
Ψιφιςαν «κατά» ςτο ειδικό τζλοσ 80%, ςτο τζλοσ επαναςφνδεςθσ, ςτο άρκρο 12 και 
ςτο άρκρο 17, παρ. 3η 
 

- Λωςιφ Γανϊςθσ: 
Ψιφιςε «κατά» ςτο τζλοσ επαναςφνδεςθσ 
 

- Αναςτάςιοσ Λάμπρου, Λωάννθσ Κρθτςωτάκθσ: 
Ψιφιςαν «κατά» ςτο άρκρο 12 και ςτο άρκρο 17 παρ. 3η και 12 
 

- Αναςτάςιοσ Τόκασ: 
Ψιφιςε «παρϊν» ςτο άρκρο 12 και πρότεινε τθ μείωςθ κατά 50% του τζλουσ 
επαναςφνδεςθσ για τισ ευπακείσ ομάδεσ. 
 

- Αντϊνιοσ Αντωνόπουλοσ: 
Ψιφιςε «κατά» ςτο άρκρο 12 και ςτο άρκρο 17 παρ. 3η 
 

- Αγγελικι Λοφμθ – Γιαννικοποφλου: 
Ψιφιςε «κατά» ςτο άρκρο 12, ςτο άρκρο 17 παρ. 3η, πρότεινε τθ μείωςθ κατά 50% του 
τζλουσ επαναςφνδεςθσ και να ςυμπεριλθφκεί ςτο άρκρο 17 παρ. 3 χωριςτό τιμολόγιο 
για τθν φδρευςθ των ςκαφϊν. 
 

- Χριςτοσ Σαράντοσ: 
Ψιφιςε «παρϊν» ςτο ςφνολο του Κανονιςμοφ, εκτόσ από το άρκρο 12 και το άρκρο 17 
παρ. 3η όπου και ψιφιςε «κατά» 
 
Θ πλειοψθφία των μελϊν του Δ.Σ. ςυμφϊνθςε να ςυμπεριλθφκεί ςτον οικείο 
Κανονιςμό άρκρο ςχετικό με τθν υποβολι του προχπολογιςμοφ και του απολογιςμοφ 
τθσ Δ.ΕΥ.Α. Ερμιονίδασ προσ ενθμζρωςθ, ςυηιτθςθ και ζγκριςθ από το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο  
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Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 115/2016 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Θ Αντιπρόεδροσ: Γκαμίλθ – Σιάνα Ελζνθ 
Ο Γραμματζασ: Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ 
 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Λωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Φωςτίνθ – 
Ρουλι Καλλιόπθ, Ράλλθσ Λωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Μπουρίκασ Γεϊργιοσ, οφςςθσ 
Λωάννθσ, Αποςτόλου Ραναγιϊτθσ, Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι, Κρουμποφηοσ 
Γεϊργιοσ, Σαράντοσ Χριςτοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, Στρίγκου-Φωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ 
Λωάννθσ, Γανϊςθσ Λωςιφ, Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ, Λάμπρου Αναςτάςιοσ, Κρθτςωτάκθσ 
Λωάννθσ και Τόκασ Αναςτάςιοσ. 
 
Οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Κρανιδίου, κ. Λ. Κοντοβράκθσ, Ρορτοχελίου, κ. 
Εμμ. Τριγκάκθσ, των Τοπικϊν Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. Σπανόσ, Θλιοκάςτρου, κ. Α. 
Στάκθσ, Κερμθςίασ, κ. Ρ. Σαραντόπουλοσ και Κοιλάδασ, κ. Ρ. Φλωρισ 

 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΘΜΑΡΑΚΘ ΑΡΙΣΕΙΔΘ 

ΑΔΑ: 7ΗΡΚΩΡΡ-ΘΞΩ
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