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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 98/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  Έγκριση ή µη της 60/2021 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ µε θέµα: « Τροποποίηση της υπ’αριθµ 388/2016 Α∆Σ, περί 
καθορισµού τιµολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερµίου, 
Μουρικίου  & Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ∆ΕΥΑ ( φεκ 103/20-1-2015 
τ.Β)» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΕ ∆ηµ. Τσεχελιδη ο οποίος ανέφερε 
ότι µε την υπ’αριθµ. 60/2021 Α∆Σ  αποφασίστηκε  
«Την τροποποίηση της υπ’αριθµ. 388/2016 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. σχετικά µε 
τα τιµολόγια Ύδρευσης –Αποχέτευσης όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, για όσους 
υπέβαλαν ∆ήλωση κύριου επαγγέλµατος κτηνοτρόφου και για όσους θα υποβάλουν εν συνεχεία 
επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µόνο ως προς το σκέλος  για τα εκτός οικισµού ακίνητα 
ως εξής: 

• Καταργείται το Πάγιο Τέλος Ύδρευσης  των 50,00 ευρώ ετησίως 

• Τιµή ανά m3  στα 0,20 ευρώ για κατανάλωση  έως 400 m3 ετησίως 

• Σε 0,20 ευρώ για κατανάλωση από 400m3  και άνω ετησίως.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθµ. 388/2016 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ε.» 

Παρακαλούµε για την έγκριση της προαναφερόµενης Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11 
του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): «5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του ν. 
1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δηµοτικά συµβούλια, από τη δηµοσίευση 
του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονοµικές επιτροπές των δήµων.» 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 98/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. το αρ 11 παρ 5 του ν 4674/2020 
3. την υπ’αριθµ. 60/2021 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την υπ’αριθµ 60/2021 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ µε την οποία τροπ/ται εν µέρει η υπ’αριθµ 388/2016 Α∆Σ, 
περί καθορισµού τιµολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερµίου, 
Μουρικίου  & Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ∆ΕΥΑ ( ΦΕΚ 103/20-1-
2015 τ.Β) και πιο συγκεκριµένα : σχετικά µε τα τιµολόγια Ύδρευσης –Αποχέτευσης όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, για όσους υπέβαλαν ∆ήλωση κύριου επαγγέλµατος κτηνοτρόφου και για 
όσους θα υποβάλουν εν συνεχεία επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µόνο ως προς το 
σκέλος  για τα εκτός οικισµού ακίνητα ως εξής: 

• Καταργείται το Πάγιο Τέλος Ύδρευσης  των 50,00 ευρώ ετησίως 

• Τιµή ανά m3  στα 0,20 ευρώ για κατανάλωση  έως 400 m3 ετησίως 

• Σε 0,20 ευρώ για κατανάλωση από 400m3  και άνω ετησίως.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθµ. 388/2016 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  98/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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