
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 22/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  100/2018                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εισήγηση  της  Ο.Ε.  προς  το  Δ.Σ.  για  τον  καθορισμό  τελών  ύδρευσης 
άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2019  . 

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 17η του  μήνα 
Οκτωβρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση 
τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 10432/10-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Τουλούπας Νικόλαος 

Πορφυρίδης Χριστόφορος 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

5.

6.

  

Καζάς Παναγιώτης

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

ΑΔΑ: 6ΡΞΞΩ1Π-96Φ



1) Ασλανίδου Αργυρούλα ,  Δ.Σ.  ως μέλος , η οποία  δεν   προσήλθε αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
τα παρακάτω :

Με την αριθ. 328/2011 & 222/2013 αποφάσεις  του Δ.Σ. καθορίστηκαν τα τέλη 
άρδευσης  & ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού από το έτος 
2012 & 2014  και εφεξής . Επίσης με τις αριθ. 40/2015 & 242/2017 καθορίστηκαν 
μειωμένα τέλη για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης σε ορισμένες ευπαθείς 
ομάδες .   Με την αριθ. 264/2017 επανακαθορίστηκαν τα τέλη ύδρευσης άρδευσης 
και  αποχέτευσης  .  Σύμφωνα  με  την  αριθ.  264/2017  απόφαση  τα  τέλη 
διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

• Πεδινή περιοχή – νέο αρδευτικό 18,00€/στρ μέχρι τέσσερα ποτίσματα και 
για κάθε επιπλέον πότισμα 5,00 €/στρ.

• Πεδινή περιοχή 7,00 € / στρ και για την καλλιέργεια ρυζιού 16,00 € / στρ.

• Ορεινή περιοχή 12,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια 
μέσα 9,00€/ώρα .

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

        13,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ώρα .

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ 

   Φυτείες 4,00€/στρέμμα και 

   Πότισμα καλλιέργειες 0,32€/κυβικό

Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ 

    7,00 €/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 

Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 

   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 

   7,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ώρα 

ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ

      Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00 €/ στρέμμα 
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     10,00€/ώρα άρδευσης  και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 8,00€/ ώρα 

 Για  την  περιοχή  της  Γελαδαριάς  8,00€/  ώρα  άρδευσης  και  για  όσους 
χρησιμοποιούν ίδια μέσα  6,00 €/ ώρα .

Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 

   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 

  7,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 

Η) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ ώρα 

           Θ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ ώρα 

Επίσης   με  την  αριθ.  222/2013  απόφαση  του  Δ.Σ.  καθορίστηκαν  τα  τέλη 
ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2014 και εφεξής όπως παρακάτω : 

                Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς , Ρυακίων , 
Λιβαδίου, Παλαιόστανης  και του οικισμού Μ. Γέφυρας ποσό 40,00 €/ έτος .

1.     Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ποσό 
57,00 € / έτος .

               Χρεώσεις ανά κυβικό κατανάλωσης :

0 – 40 κυβικά μέτρα           δωρεάν 

41-60 κυβικά μέτρα            0,20 € / κυβικό 

61-80 κυβικά μέτρα            0,30 € / κυβικό 

81-100 κυβικά μέτρα          0,40 € / κυβικό 

101 – 120 κυβικά μέτρα     0,60 € / κυβικό 

121 – 200 κυβικά μέτρα     0,80 € / κυβικό 

201ι πάνω                       1,20 € / κυβικό

2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης 26,00€ / έτος

3. Στον  οικισμό  Παλιαμπέλων  μέχρι  την  τοποθέτηση  υδρομέτρων  θα  ισχύει  το 
τιμολόγιο που υπάρχει σήμερα και μετά την τοποθέτηση υδρομέτρων θα ισχύσει 
ότι και για τον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας .

Τέλος χρήσης αποχέτευσης ποσό ίσο με το 50% του ποσού που χρεώνεται για 
κατανάλωση ύδρευσης .
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           Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και Κολινδρού .

              Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προτείνεται για το έτος 2019 να μην 
υπάρξει  μεταβολή  στα  τέλη  ύδρευσης  ,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  του  Δήμου 
δεδομένου του γεγονότος ότι και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας αυτής 
δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για 
τη λήψη απόφασης .

           Επίσης πρότεινε να συνεχίσουν να ισχύουν τα μειωμένα τιμολόγια για τις  
ευπαθείς ομάδες όπως αυτές καθορίζονται στις αριθ. 40/2015 & 242/2017 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις αριθ. 328/2011 , 222/2013 , 40/2015 
, 242/2017 & 264/2017  αποφάσεις του Δ.Σ. , τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ 3του 
ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τα τέλη ύδρευσης , άρδευσης και 

αποχέτευσης  να μείνουν ως έχουν για το έτος 2019 , όπως είχαν οριστεί με τις αριθ.  
328/2011 , 222/2013  & 264/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. και συγκεκριμένα : 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

• Πεδινή περιοχή – νέο αρδευτικό 18,00€/στρ μέχρι τέσσερα ποτίσματα και 
για κάθε επιπλέον πότισμα 5,00 €/στρ.

• Πεδινή περιοχή 7,00 € / στρ και για την καλλιέργεια ρυζιού 16,00 € / στρ.

• Ορεινή περιοχή 12,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια 
μέσα 9,00€/ώρα .

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

        13,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ώρα .

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ 

   Φυτείες 4,00€/στρέμμα και 

   Πότισμα καλλιέργειες 0,32€/κυβικό

Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ 

    7,00 €/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 
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Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 

   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 

   7,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ώρα 

ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ

      Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00 €/ στρέμμα 

     10,00€/ώρα άρδευσης  και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 8,00€/ ώρα 

 Για  την  περιοχή  της  Γελαδαριάς  8,00€/  ώρα  άρδευσης  και  για  όσους 
χρησιμοποιούν ίδια μέσα  6,00 €/ ώρα .

Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 

   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 

  7,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 

Η) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ ώρα 

  Θ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ ώρα 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

                Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς , Ρυακίων , 
Λιβαδίου, Παλαιόστανης  και του οικισμού Μ. Γέφυρας ποσό 40,00 €/ έτος .

1. Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ποσό 
57,00 € / έτος .

               Χρεώσεις ανά κυβικό κατανάλωσης :

0 – 40 κυβικά μέτρα           δωρεάν 

41-60 κυβικά μέτρα            0,20 € / κυβικό 

61-80 κυβικά μέτρα            0,30 € / κυβικό 

81-100 κυβικά μέτρα          0,40 € / κυβικό 

101 – 120 κυβικά μέτρα     0,60 € / κυβικό 

121 – 200 κυβικά μέτρα     0,80 € / κυβικό 

202ι πάνω                       1,20 € / κυβικό

2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης 26,00€ / έτος
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3. Στον οικισμό Παλιαμπέλων μέχρι την τοποθέτηση υδρομέτρων θα ισχύει το 
τιμολόγιο  που υπάρχει  σήμερα και  μετά  την τοποθέτηση υδρομέτρων θα 
ισχύσει ότι και για τον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας .

Τέλος χρήσης αποχέτευσης ποσό ίσο με το 50% του ποσού που χρεώνεται για 
κατανάλωση ύδρευσης .

           Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και Κολινδρού .

Για τη Δ.Ε. Μεθώνης θα καθοριστούν τέλη χρήσης αποχέτευσης μετά τη θέση σε 
λειτουργία του δικτύου .

Επίσης προτείνεται να ισχύσουν και για το έτος 2019 τα εμιωμένα τιμολόγια στις 
ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  όπως  αυτά  καθορίζονται  με  τις  αριθ.  40/2015  & 
242/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .  

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 100/2018

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  17–10– 2018        
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