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Αριθμός Απόφασης 4/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα: Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος
κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής
γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης.
Στη Δολίχη, σήμερα την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., το Τοπικό Συμβούλιο
της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου (λόγω της
δυνατότητας θέρμανσής του), έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4846/ 9.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).
Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διατάξεως ανέφερε ότι
από την κτηνοτροφική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση “Ημερόγια”, από την οποία υδρεύονται
ποιμνιοστάσια δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου, διαπιστώθηκε η διαφορά στη χρέωση μεταξύ
των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου, η οποία ισχύει ήδη από τη συνένωση του πρώην Δήμου
Λιβαδίου στο Δήμο Ελασσόνας (2011). Οι δημότες της Κοινότητας Λιβαδίου χρεώνονται 0,22 € ανά
κυβικό νερού με ελάχιστη χρέωση κατανάλωσης 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου
Ελασσόνας, ενώ οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού,
συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον φορολογίας, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΕΛ) του Δήμου.
Προφανέστατα, λοιπόν, πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί
άμεσα.
Για την αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας, ο πρόεδρος του Τ.Σ. πρότεινε τα εξής:
α. Να ενημερωθεί άμεσα και εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης και κατ' επέκταση οι
δημότες της Δολίχης για την απόφαση και τους όρους με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι δημότες της
Δολίχης εξαιρέθηκαν από την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου και εντάχθηκαν στην τιμολογιακή
πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ για την ύδρευση των ποιμνιοστασίων τους από τη γεώτρηση στη θέση
“Ημερόγια” της Δολίχης, ενώ οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου απολαμβάνουν μειωμένη χρέωση από την
ίδια γεώτρηση.
β. Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης να μεταφερθούν στην τιμολογιακή πολιτική του
Δήμου ώστε να χρεώνονται λιγότερο (0,22 €/ κυβικό) και ισότιμα με τους κτηνοτρόφους της
Κοινότητας Λιβαδίου.
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γ. Να γίνει πίστωση στους κτηνοτρόφους της Δολίχης η διαφορά του επιπλέον χρηματικού ποσού
που κατέβαλλαν από το έτος 2011, λόγω της μεγαλύτερης χρέωσής τους ανά κυβικό στη ΔΕΥΑΕΛ,
αφού προηγουμένως αναλυθούν οι χρεώσεις του κάθε κτηνοτρόφου της Δολίχης και
προσαρμοστούν στην τιμολογιακή πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω
χρονικό διάστημα.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Να ενημερωθεί άμεσα και εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης και κατ' επέκταση οι
δημότες της Δολίχης για την απόφαση και τους όρους με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι δημότες της
Δολίχης εξαιρέθηκαν από την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου και εντάχθηκαν στην τιμολογιακή
πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ για την ύδρευση των ποιμνιοστασίων τους από τη γεώτρηση στη θέση
“Ημερόγια” της Δολίχης, ενώ οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου απολαμβάνουν μειωμένη χρέωση από την
ίδια γεώτρηση.
β. Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι δημότες της Δολίχης να μεταφερθούν στην τιμολογιακή πολιτική του
Δήμου ώστε να χρεώνονται λιγότερο (0,22 €/ κυβικό) και ισότιμα με τους κτηνοτρόφους της
Κοινότητας Λιβαδίου.
γ. Να γίνει πίστωση στους κτηνοτρόφους της Δολίχης η διαφορά του επιπλέον χρηματικού ποσού
που κατέβαλλαν από το έτος 2011, λόγω της μεγαλύτερης χρέωσής τους ανά κυβικό στη ΔΕΥΑΕΛ,
αφού προηγουμένως αναλυθούν οι χρεώσεις του κάθε κτηνοτρόφου της Δολίχης και
προσαρμοστούν στην τιμολογιακή πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω
χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2015 (αριθμ. 1 στο πρακτικό 2/2015)
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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