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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  290/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

41. ΕΓΚΡΙΣΗ TΗΣ ΑΡΙΘΜ. 50/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

∆.Ε.Υ.Α.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 24 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα και 

δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 41ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Έδεσσας κα 

Αικατερίνη Ζδρου, η οποία εξέθεσε τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

«Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο µπορεί: 

α. να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους 

των δήµων ή κοινοτήτων ή συνοικισµών αυτών που µετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι 

εξυπηρετούνται µε δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και 

β. να θεσπίζονται διαφορετικά τιµολόγια κατά περιοχές ανάλογα µε τα 

εκτελούµενα έργα ή µε το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής». 

Στη συνέχεια η κα Ζδρου έθεσε υπόψη των µελών την  αριθµ. 50/2015 απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. η οποία έχει ως εξής: 

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.11ης – 21/10/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.). 

Στην Έδεσσα σήµερα 21-10-2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 µ.µ. 

κατόπιν της µε αριθµ. Πρωτ. 1481/16-10-2015 πρόσκλησης της Προέδρου, και σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά µε 

τα εγγεγραµµένα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: Απόντες από τη συνεδρίαση ήταν: 

1. Ζδρου Αικατερίνη  Πρόεδρος 1. ∆ασκάλου Χρήστος  Αντιπρόεδρος 

2. Αργυρός Νίκος Μέλος 2. Κωστίδης Γεώργιος Μέλος 

3. Γιώγας ∆ηµήτριος Μέλος   

4. Ιατρίδου Αναστασία Μέλος   

5. Κουκουλής Θεόδωρος Μέλος   

    

Στη συνεδρίαση ήταν ακόµα παρούσα η κ. Λυσίτσκα Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 50η 

ΘΕΜΑ:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

Η Πρόεδρος, εισηγείται στα µέλη του ∆.Σ. την επικαιροποίηση της υπ’αριθµ. 39/2015 

απόφασης του ∆.Σ., µετά από προτάσεις των Προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων, στις 

οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένες οι περισσότερες σταυλικές εγκαταστάσεις, περί του 

καθορισµού τιµολογίου χρέωσης για ειδικές περιπτώσεις υδροδότησης, και συγκεκριµένα α) 

σταυλικών εγκαταστάσεων β) οικοπέδων γ)αποθηκών, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης 

διαφορετικού τιµολογίου χρέωσης για τις αποφράξεις ιδιωτικών δικτύων αποχέτευσης, όταν 
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το πρόβληµα προκαλείται από την απόρριψη στο δίκτυο ακατάλληλων αντικειµένων, ή όταν 

η εργασία γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η Πρόεδρος εισηγείται τις ακόλουθες χρεώσεις: 

Α1. Σταυλικές εγκαταστάσεις στις Τ.Κ. του ∆ήµου Έδεσσας, όπου υπάρχουν υδροµετρητές:  

Έκπτωση 50% στο οικιακό τιµολόγιο του οικισµού, µόνο όταν προσκοµισθεί 

αντίγραφο από το µητρώο της κτηνιατρικής υπηρεσίας και µόνον εφόσον 

µεταφέρθεί το υδρόµετρό τους σε θέση πλησίον του κεντρικού αγωγού ύδρευσης 

από τον οποίον υδροδοτούνται 

Α2. Σταυλικές εγκαταστάσεις στις Τ.Κ. του ∆ήµου Έδεσσας, όπου ∆ΕΝ υπάρχουν 

υδροµετρητές: 

Κλιµακωτό τιµολόγιο, βάσει του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων: 

Αριθµός ζώων Αξία 

νερού 

Ειδικό 

Τέλος 

Συντήρηση 

∆ικτύων 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

23% 

Τελική 

τιµή 

1 - 30 €20,74 €16,59 €5,00 €2,70 €4,97 €50,00 

31 – 100 €44,39 €35,52 €5,00 €5,77 €9,32 €100,00 

> 100  €68,05 €54,43 €5,00 €8,85 €13,67 €150,00 

Χωρίς δήλωση αριθµού 

εκτρεφόµενων ζώων 
€91,70 €73,36 €5,00 €11,92 €18,02 €200,00 

Πτηνοτροφεία €44,39 €35,52 €5,00 €5,77 €9,32 €100,00 

Ο αριθµός των εκτρεφόµενων ζώων προκύπτει µόνο από αντίγραφο του µητρώου της 

κτηνιατρικής υπηρεσίας 

Β. Οικόπεδα και αποθήκες στις Τ.Κ. του ∆ήµου Έδεσσας, όπου δεν υπάρχουν 

υδροµετρητές:  

Είδος 

Ακινήτου 

Αξία 

νερού 

Ειδικό 

Τέλος 

Συντήρηση 

∆ικτύων 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

23% 

Τελική τιµή 

Οικόπεδα €91,70 €73,36 €5,00 €11,92 €18,02 €200,00 

Αποθήκες €20,74 €16,59 €5,00 €2,70 €4,97 €50,00 

Γ1. Για τις αποφράξεις ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης, όταν το πρόβληµα προκαλείται 

από απόρριψη ακατάλληλων αντικειµένων (µωροµάντηλα, πάνες, υφάσµατα, λίπη κλπ) στο 

δίκτυο αποχέτευσης:  

€80,00 / βυτίο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

∆2. Όταν η απόφραξη ιδιωτικής παροχής γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας:  

€80,00 / βυτίο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

Τα µέλη του ∆.Σ., ύστερα από διαλογική συζήτηση,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνουν τη χρέωση ειδικών περιπτώσεων υδροδότησης (σταυλικές εγκαταστάσεις, 

οικόπεδα, αποθήκες) σύµφωνα µε την εισήγηση της Προέδρου 

2. Εγκρίνουν τις ειδικές περιπτώσεις χρεώσεων αποφράξεων ιδιωτικών παροχών 

αποχέτευσης, σύµφωνα µε την εισήγηση της Προέδρου». 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

39/2015 απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α.Ε., την αριθµ. 244/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την αριθµ. 50/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «Καθορισµός 

τιµολογιακής πολιτικής για σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και οικόπεδα», όπως 

αυτή εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  290/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  13/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Πρόεδρο ∆.Ε.Υ.Α.Ε. κα Αικ. Ζδρου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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