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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.1/2021 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 3/2021 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του θέµατος: «Καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους 2021, 
για τις κοινότητες Αιγινίου και Πύδνας» 
 
  Σήµερα την 16η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30, πραγµατοποιήθηκε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.1413/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
          ∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 7 µελών 
συµµετείχαν τα 5 µέλη:  
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Αναστάσιος ∆.Μανώλας, ως Πρόεδρος 
2.Κων/νος Λιόλιος              ως Μέλος 
3.Βασίλειος Παππάς,                 « 
4.Κων/νος Παραλυκίδης,            «       
5.Ευάγγελος Λαγδάρης              «      

             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Γεώργιος Καλύβας                   «               
2.Ιωάννης Μελιδώνης                 « 

 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 Επίσης συµµετείχε ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
κ.Καραµέλλιος ∆ηµήτριος, ως εισηγητής του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
    Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθµ.323/2016 απόφαση 
τροποποίησης του Κανονισµού Άρδευσης του ∆ήµου, και συγκεκριµένα το άρθρο 5, 
σύµφωνα µε το οποίο «Ως ηµεροµηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 1η 
Μαΐου και λήξης η 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους. ∆ύναται, µε αποφάσεις των συµβουλίων 
των τοπικών/ δηµοτικών κοινοτήτων, να τροποποιηθεί η αρδευτική περίοδος ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες, το είδος και τις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών, µε ηµεροµηνία έναρξης 
την 1η Απριλίου και λήξης την 31η Οκτωβρίου.» 
      Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και µέλος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., κ.Κων/νος Παραλυκίδης, 
έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες αποφάσεις των Συµβουλίων Κοινότητας Αιγινίου και Πύδνας, 
εισηγήθηκε τον καθορισµό νέας αρδευτικής περιόδου για το έτος 2021, ως εξής: 

• για την Κοινότητα Αιγινίου από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεµβρίου,  
• για την Κοινότητα Πύδνας από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου,  

λόγω της ιδιαιτερότητας των καλλιεργειών στις συγκεκριµένες περιοχές, ενώ για τις 
υπόλοιπες Κοινότητες του ∆ήµου εξακολουθεί να ισχύει ως ηµεροµηνία έναρξης της 
αρδευτικής περιόδου η 1η Μαΐου και λήξης η 30η Σεπτεµβρίου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την 
εισήγηση ή µη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του καθορισµού νέας αρδευτικής περιόδου για το 
έτος 2021, για τις κοινότητες Αιγινίου και Πύδνας. 

 
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της: 

� την εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου και µέλους της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του ∆ήµου,  
� την περ.βε. του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/20-10-2020)  
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� την αριθµ.1/2021 Απόφαση του Συµβουλίου Κοινότητας Αιγινίου και Πύδνας 
� την αριθµ.3/2021 Απόφαση του Συµβουλίου Κοινότητας Πύδνας 
� τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό νέας αρδευτικής περιόδου για το 
έτος 2021, ως εξής: 

• για την Κοινότητα Αιγινίου από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεµβρίου,  
• για την Κοινότητα Πύδνας από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου,  

λόγω της ιδιαιτερότητας των καλλιεργειών στις συγκεκριµένες περιοχές, ενώ για τις 
υπόλοιπες Κοινότητες του ∆ήµου εξακολουθεί να ισχύει ως ηµεροµηνία έναρξης της 
αρδευτικής περιόδου η 1η Μαΐου και λήξης η 30η Σεπτεµβρίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.2/2021.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
 
                       
        Ο Πρόεδρος                                Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                      Ακριβές απόσπασµα 
  
  Αναστάσιος ∆.Μανώλας             Αιγίνιο, 16 – 2 – 2021  
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