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Κέντρου και μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ κ. Αντώνας και ο μελετητής- οικονομολόγος
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Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης. Ενημέρωσε, καταρχήν, το Σώμα ότι οι απόντες
Αντιδήμαρχοι κύριοι Πολίτης και Βογιατζής είναι άρρωστοι και αδυνατούν
να προσέλθουν, όπως με τηλεφωνήματά τους του είπαν και τον
εξουσιοδότησαν να ανακοινώσει στο Σώμα την απόλυτη άποψή τους να
επεκταθεί η ΔΕΥΑΛ σε όλη τη Λέσβο και όχι να συγχωνευθεί στον Δήμο
Λέσβου. Ξεκίνησε, εν συνεχεία, το θέμα κάνοντας μία ιστορική αναδρομή
των ΔΕΥΑ στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η σύστασή τους κρίθηκε απαραίτητη ως
ένας ευέλικτος μηχανισμός, μη υπαγόμενος στο σφιχτό δημόσιο λογιστικό
των Δήμων, με αυτονομία, αποτελεσματικότητα, ευελιξία, ξεχωριστό
μισθολόγιο και κατόπιν της συνειδητοποίησης ότι δεν μπορεί το δημόσιο –ο
Δήμος- να διαχειριστεί ζητήματα που ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα και όχι
στο δημόσιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι διαλύθηκαν 1-2 ΔΕΥΑ
αλλά οι λόγοι δεν ήταν διοικητικοί ή οικονομικοί, όπως έχει πληροφορηθεί.
Αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διάλυσης της
ΔΕΥΑΛ τονίζοντας ότι με τη διάλυση ανοίγουμε τον δρόμο στην
ιδιωτικοποίηση. Σε περίπτωση συγχώνευσης στον Δήμο ο Πρόεδρος τόνισε
ότι θα μεταφερθεί και το χρέος της εταιρείας στον Δήμο ενώ οι υπάλληλοι θα
καταλάβουν προσωποπαγείς θέσεις με καθεστώς αορίστου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου, οι οποίες δεν θα μπορούν να αναπληρωθούν μετά τη
συνταξιοδότησή τους και θα πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη και όχι
από την τακτική χρηματοδότηση του Δήμου. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την
προσωπική του γνώμη ύστερα από διαρκή διαβούλευση με τη διοίκηση και
τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΛ λέγοντας ότι είναι ανάγκη να διατηρηθούν οι
ΔΕΥΑ καθώς έχουν και Πανελλήνιο Σύνδεσμο αλλά είναι και στα σκαριά να
ψηφιστεί νόμος να επανασυσταθούν οι ΔΕΥΑ που έχουν διαλυθεί, όπως τον
πληροφόρησε ο κ. Μαρινάτος. Το ζητούμενο των εργαζομένων, είπε ο
Πρόεδρος, είναι η ασφάλειά τους και εμείς προστατεύουμε το πραγματικό
συμφέρον των εργαζομένων, καθώς και η εξασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος του Δήμου και των Δημοτών μας.
Μετά την παρουσίαση του θέματος ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ Σωτήρη Μαρινάτο, ο οποίος έκανε μία
ιστορική αναδρομή στο έργο της ΔΕΥΑ από τότε που συστήθηκε μέχρι
σήμερα (η εισήγησή του επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό), αναφέρθηκε
αρχικά στο μισθολόγιο της ΔΕΥΑ ότι είναι καλύτερο από του Δήμου και μετά
τις περικοπές μέχρι και 25%. Επίσης, είπε ότι στο Δήμο Λέσβου λειτουργεί
μόνο μία ΔΕΥΑ με περιοχή ευθύνης την πόλη της Μυτιλήνης και τα 8 τοπικά
διαμερίσματα, τονίζοντας ότι στους πρώην Δήμους υπάρχει έλλειψη
επιστημονικού προσωπικού που να ασχολείται με τη συντήρηση και
λειτουργία της ύδρευσης και της αποχέτευσης, η οποία συντήρηση
περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των βλαβών με ελλιπή την πρόβλεψη
για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων. Τα αντλιοστάσια
ύδρευσης συντηρούντο κατά κύριο λόγο από ιδιώτες. Η λειτουργία των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων γινόταν από ιδιώτες είτε με ιδιωτικό
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τεχνικό προσωπικό είτε από υπαλλήλους του πρώην Δήμου με παράλληλα
καθήκοντα. Διαπιστώθηκε δε ελλιπής συντήρηση στα αντλιοστάσια λυμάτων
και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, γεγονός που επιδεινώνει τη
λειτουργία τους. Σε κανένα πρώην Δήμο, συνέχισε ο κ. Μαρινάτος, δεν
υπάρχει αρχείο δικτύων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που να καθιστά
εύκολη τη γνώση των δικτύων και των Εγκαταστάσεων και τη μετάδοσή της
σε έναν νέο διαχειριστή. Απώλεια πόρων από στάσιμα υδρόμετρα, τα οποία
σε μεγάλο βαθμό δεν συντηρούνται και δεν αποκαθίστανται. Ο κ. Μαρινάτος
συνεχίζοντας ανέφερε ότι σε αντίθεση με τους άλλους τέως Δήμους, η ΔΕΥΑΛ
είναι οργανωμένη για τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης του
πρώην Δήμου Μυτιλήνης. Από την ίδρυσή της επανασχεδίασε το εσωτερικό
δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Μυτιλήνης και στο πλαίσιο του νέου αυτού
σχεδιασμού εκσυγχρόνισε το παλαιό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της
Μυτιλήνης μήκους περίπου 180 χλμ και κατασκεύασε επτά νέες δεξαμενές
ύδρευσης. Επανασχεδίασε το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, έτσι
αντικατέστησε το παλαιό παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης,
μήκους περίπου 10 χλμ. Με νέο δίκτυο ακαθάρτων χωριστικού τύπου και
κατασκεύασε νέο δίκτυο ομβρίων 35 περ. χλμ αντιμετωπίζοντας σε μεγάλο
βαθμό πλημμυρικές καταστάσεις που με χαμηλής έντασης βροχές
δημιουργούντο στο εσωτερικό της πόλης. Η ΔΕΥΑΛ, όπως επισήμανε ο κ.
Μαρινάτος, κατασκεύασε και λειτουργεί τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυμάτων της πόλης Μυτιλήνης, το πρωτεύον αποχετευτικό δίκτυο της πόλης
με τέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων και ψηφιοποίησε σε ηλεκτρονικό αρχείο
τα δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης και τις Εγκαταστάσεις και αυτοματοποίησε
βασικές λειτουργίες του δικτύου ύδρευσης. Όλα τα παραπάνω έργα που
αναφέρονται σε επενδύσεις της τάξεως των 80.000.000 εκ. Ευρώ τα παρήγαγε
η ίδια τόνισε ο κ. Μαρινάτος και πρότεινε την επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε όλο
τον Δήμο Λέσβου αφού κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
1. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλες οι ΔΕΥΑ έχουν προχωρήσει σε
επέκταση
2. Με βάση το άρθρο 13 του Ν.1069/80 δεν είναι δυνατή η
χρηματοδότηση του Δήμου καθότι η χρηματοδότηση των
εντασσόμενων έργων στο ΠΔΕ σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων
γίνεται αποκλειστικά προς τις ΔΕΥΑ (π.χ. Ιεράπετρα)
3. Καταργείται το ειδικό τέλος προς το τέλος του χρόνου του 2012
4. Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχει μειωθεί στο
ελάχιστο
5. Ο ΦΠΑ των έργων είναι μη επιλέξιμη δαπάνη και στο Δήμο (ήταν
μόνο στη ΔΕΥΑΛ)
6. Οι αμοιβές των υπαλλήλων έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό ενώ
μέχρι πρόσφατα απορροφούσαν ένα μεγάλο ποσοστό των
ανταποδοτικών, παράγοντας που πολλοί Δήμαρχοι αναγκάζονταν σε
λύση της ΔΕΥΑ
7. Οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων εξασφαλίζονται καλύτερα στη
ΔΕΥΑΛ αφού με την απορρόφηση της ΔΕΥΑΛ από τον Δήμο, οι
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εργαζόμενοι είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα
καλύψουν προσωποπαγείς θέσεις
8. Είναι η μόνη ΔΕΥΑ όπου οι εργαζόμενοί της από τον Σεπτέμβριο του
2011 έλαβαν μία απόφαση για τη λύση της παρόλο που πρόσφατα
διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο είπε ότι
ανεξάρτητα από το αν παραμείνει η ΔΕΥΑΛ ή ενσωματωθεί στο Δήμο, τα
ανταποδοτικά τέλη θα αυξηθούν καθώς δεν επιτρέπεται δανεισμός για τα
ανταποδοτικά.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ Μιχάλη Μαραμπούτη, ο οποίος
παρουσίασε την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΛ, λέγοντας ότι το
ταμειακό υπόλοιπο τέλος του 2011 ήταν 336.000 Ευρώ, ενώ οι δανειακές
υποχρεώσεις ήταν 445.000 Ευρώ, οι οποίες θα πληρώνονται κάθε χρόνο μέχρι
το 2019. Το υπόλοιπο για τους προμηθευτές ήταν 210.207 Ευρώ, το υπόλοιπο
από έργα 381.000, πληρώθηκαν 245.000 Ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία ενώ
υπάρχει και μία δικαστική εκκρεμότητα με την εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΣ» γύρω
στις 400.000 Ευρώ. Συνεχίζοντας ο κ. Μαραμπούτης αναφέρθηκε στον αριθμό
των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΛ διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν 56 υπάλληλοι
αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 2 συνταξιοδοτούνται άμεσα ενώ εργάζονται
επίσης 5 άτομα ΑΜΕΑ και 6 σπουδαστές του ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕΔ κάνουν
πρακτική. Ο κ. Μαραμπούτης ανέφερε επίσης ότι η ΔΕΥΑ συστήθηκε το 1983
και ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι προσλήφθηκαν το 1985, ενώ απαρίθμησε
τον μηχανολογικό εξοπλισμό της ΔΕΥΑ. Όσον αφορά τη μισθοδοσία των
υπαλλήλων τόνισε ότι αναμορφώθηκε προκαλώντας μείωση έως και 25%
στους ανώτερους μισθούς. Τέλος, ο κ. Μαραμπούτης αναφέρθηκε στην
ταμειακή κατάσταση της ΔΕΥΑ στις 29.2.2012, διευκρινίζοντας ότι το
ταμειακό υπόλοιπο ήταν 376.482 Ευρώ, για προμηθευτές 244.000 Ευρώ, ενώ
το σύνολο των βεβαιωμένων απαιτήσεων ήταν 3,5 εκ Ευρώ.
Ο Πρόεδρος έδωσε στη συνέχεια τον λόγο στον Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας Γρηγόρη Αληγιάννη, ο οποίος είπε ότι η ύδρευση και
η αποχέτευση του Δήμου Λέσβου «μπαίνει μέσα» κατά 1,5 εκ. Ευρώ το χρόνο
προτείνοντας αναπροσαρμογή τελών.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον
μελετητή Γιάννη Ιατρέλλη, ο οποίος είχε αρχικά εκπονήσει τη μελέτη
βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΛ τον Νοέμβριο του 2011 και ο οποίος παρουσίασε το
συμπλήρωμα της αρχικής μελέτης. Ο κ. Ιατρέλλης αναφέρθηκε στα
εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ που είχαν συζητηθεί αρχικά
και στο σενάριο που τελικά τότε είχε επιλεγεί δηλαδή τη λειτουργία με τα
σημερινά γεωγραφικά όρια της ΔΕΥΑΛ και κάλυψη των αναγκών των
υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων ολόκληρου του Δήμου Λέσβου μέσω
προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λέσβου. Όπως είπε ο κ. Ιατρέλλης
στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα προέκυψαν οι παρακάτω αλλαγές:
1. Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από το Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λέσβου-ΔΕΥΑΛ

4

2. Επίκειται η μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ΔΕΥΑ στο κόστος
των έργων σε 3,25%
3. Ο ΦΠΑ έπαυσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη για τους Δήμους.
4. Έχει επιβληθεί ΦΠΑ σε όλους τους λογαριασμούς ύδρευσηςαποχέτευσης ενώ πριν ίσχυε μόνο για τη ΔΕΥΑ.
Κατά συνέπεια, το σενάριο της προγραμματικής σύμβασης ΔΕΥΑΛΔΗΜΟΥ απορρίπτεται οριστικά ως μη υλοποιήσιμο, ο Καταναλωτής-δημότης
θα επιβαρυνθεί σε κάθε περίπτωση με το ΦΠΑ 16% επί του κόστους των
έργων, η επιπλέον επιβάρυνση για τον δημότη από την τυχόν λειτουργία
ενιαίας ΔΕΥΑΛ σε επίπεδο Δήμου Λέσβου θα είναι 3,25% επί του κόστους των
έργων, και άρα ο μελετητής πρότεινε ότι πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ δύο
σεναρίων, δηλαδή είτε επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε επίπεδο Δήμου είτε
απορρόφηση της ΔΕΥΑΛ από τον Δήμο Λέσβου.
Στη συνέχεια, ο κ. Ιατρέλλης παρουσίασε αναλυτικά τα έργα
βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων που βρίσκονται σε εξέλιξη
προϋπολογισμού 45.605.000 Ευρώ, καταλήγοντας ότι αν θεωρήσουμε ότι τα
παραπάνω έργα θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα τετραετίας προκύπτει μία μέση
ετήσια επιβάρυνση ύψους 2.194.741 Ευρώ και μία συνολική επιβάρυνση
ύψους 8.778.963 Ευρώ. Στην περίπτωση που επιλεγεί το σενάριο της
απορρόφησης της ΔΕΥΑΛ η επιβάρυνση αυτή θα είναι ύψους 7.296.800 Ευρώ
που αντιστοιχεί σε ετήσια επιβάρυνση 1.824.200 Ευρώ. Η ψαλίδα της
επιπλέον επιβάρυνσης από την επιλογή του σεναρίου της Επέκτασης της
ΔΕΥΑΛ αντί της απορρόφησής της από τον Δήμο είναι 1.482.163 Ευρώ που
αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος 370.541 Ευρώ. Ο κ. Ιατρέλλης ανέφερε επίσης ότι
σε περίπτωση που επιλεγεί η επέκταση της ΔΕΥΑΛ θα πρέπει να υπάρξει και
μία αύξηση των εσόδων της τάξης του 5% περίπου που θα προκύψει από την
αύξηση των τιμολογίων των υπηρεσιών της επιχείρησης. Τέλος, ο μελετητής
πρότεινε, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και να
μειωθεί στο μέλλον το κόστος για τον τελικό καταναλωτή, τη μείωση του
κόστους λειτουργίας και συνεχή διερεύνηση εναλλακτικών παρεμβάσεων, την
αντικατάσταση των μη λειτουργούντων υδρομετρητών και εγκατάσταση
νέων υδρομετρητών στις παράνομες συνδέσεις, καλύτερη διαχείριση των
φυσικών πόρων με χρέωση όλων των καταναλωτών και περιορισμό των
διαρροών καθώς και πιο αποτελεσματική και δίκαιη εισπρακτική πολιτική
ώστε όλοι να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, ώστε να
κλείσει η ψαλίδα μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων, τονίζοντας ότι με
τις παραπάνω παρεμβάσεις εξασφαλίζεται απόλυτα η βιωσιμότητα της
επιχείρησης και υποστηρίζεται η δημιουργία πλεονασμάτων που
εξασφαλίζουν την επανεπένδυση και μελλοντική μείωση των προτεινόμενων
χρεώσεων των καταναλωτών. Είπε επίσης και για το προσωπικό ότι είναι
απαραίτητη η απόσπαση των 11 υπαλλήλων ύδρευσης του Δήμου Λέσβου στη
ΔΕΥΑΛ και η παραχώρηση όλου του αντίστοιχου εξοπλισμού και ότι ο
Δήμος, μέσω των υπηρεσιών του, θα πρέπει σε λειτουργικό επίπεδο να είναι
με κάθε δυνατό τρόπο αρωγός στο έργο της ΔΕΥΑΛ κατά τη διάρκεια
ανάληψης και απορρόφησης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών ύδρευσης –
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αποχέτευσης από αυτήν. Τέλος, πρότεινε την πρόσληψη μάνατζερ για τη
διαχείριση και τον έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας τον λόγο, κάλεσε τα μέλη της Ε.Ε. να
πάρουν την απόφαση, είτε για την επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε επίπεδο Δήμου
Λέσβου, είτε την απορρόφησή της από τον Δήμο Λέσβου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τη μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης από τον
κ. Ιατρέλλη, τις απόψεις των Οικονομικών Διευθυντών του Δήμου Λέσβου και
της ΔΕΥΑΛ, την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ κ. Μαρινάτου καθώς
και τις απόψεις των εργαζομένων η
Εκτελεστική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
τη διατήρηση της επιχείρησης της ΔΕΤΑΛ και την επέκταση της στο Δήμο
Λέσβου λόγω της ευελιξίας και της αυτονομίας της.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής

Σα Μέλη

Δημήτρης Υ. Βουνάτσος
Δήμαρχος Λέσβου

Ιωάννης Βατός
Νικόλαος Κατράνης
Ιωάννης Σσακίρης
Ηλίας Κουνιαρέλλης
Σαξιαρχούλα Πνακά
Θέμης Αθανάσης
Γεώργιος Βουνάτσος
Αντώνης Κουμαράς
Γεώργιος Κυριαζής

Ακριβές Απόσπασμα
Μυτιλήνη 14 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής
Δημήτρης Υ. Βουνάτσος
Δήμαρχος Λέσβου
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