
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 21ης / 29-6-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       95 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση τελών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 2003/24-6-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καταφυγίου κ. Πούλιος Αθανάσιος κατέθεσε στο Δήμο την 

ακόλουθη επιστολή: 

Όπως είναι γνωστό ο Οικισμός Καταφυγίου είναι ένας από τους πιο ορεινούς οικισμούς 

της Ελλάδος με υψόμετρο 1.400 μέτρα και κατοικείται μόνο τους τρείς θερινούς μήνες. Η οδική 

σύνδεσή του γίνεται μέσω Βελβεντού με ασφαλτοστρωμένη οδό μήκους είκοσι έξι (26) 

χιλιομέτρων και με άλλες δύο (2) προσβάσεις από την Πιερία με δύσβατο όμως οδικό δίκτυο. 

Αριθμεί διακόσιες (200) περίπου κατοικίες οι ιδιοκτήτες των οποίων στην πλειονότητα είναι 

μόνιμοι κάτοικοι Κατερίνης.  

 Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και τη  διακοπή της 

κυκλοφορίας της οδού Βελβεντό – Καταφύγι, από κατολισθήσεις,  παρατηρήθηκε μείωση στην 

κατοίκιση του οικισμού καθώς και προσέλευση των ιδιοκτητών ακινήτων στον οικισμό. Οι 

παραπάνω λόγοι είχαν σαν αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να προβαίνουν στη διακοπή 

ηλεκτροδότησης των, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με τα πάγια των παρόχων ηλεκτρικής 

ενέργειας αλλά και των δημοτικών τελών.     

Επίσης με την αριθμό πρωτ. 6225/13-08-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας η Κοινότητα Καταφυγίου κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 

την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των κατολισθητικών 

φαινομένων, που προέκυψαν από συνεχείς βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από 05/08/2020 

έως 08/02/2021, ενώ με την αριθμό πρωτ. 889/05-02-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

 



Πολιτικής Προστασίας η παραπάνω ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι 08/08/2021. Επειδή η 

συγκοινωνιακή σύνδεση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί διότι βρίσκεται στη φάση εκπόνησης 

μελετών του έργου αποκατάστασης, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει και νέα παράταση της 

Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Κοινότητας.  

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους  εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή τη μείωση του 

ετήσιου πάγιου τέλους ύδρευσης, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την 61/2019 Α.Δ.Σ., από 54,47 

€ πλέον ΦΠΑ σε 20,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Καταφύγι 25/06/2021 

Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Πούλιος 

 

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος είπε τα εξής: 

Όπως είναι γνωστό στον οικισμό Καταφυγίου, λόγω του υψομέτρου δεν τοποθετούνται 

υδρομετρητές, για την αποφυγή προβλημάτων από σπασίματα κατά τους χειμερινούς μήνες και 

σύμφωνα με την  61/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού καθορίστηκε ετήσιο 

πάγιο τέλος ύδρευσης σε  54,47 €. Στο ανωτέρω ποσό αν προστεθεί ο Φ.Π.Α. 24% το ποσό με 

το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, διαμορφώνεται στο ποσό των 67,54 €.   

Παίρνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς επίσης ότι το δίκτυο του οικισμού 

καταφυγίου έχει μειωμένο κόστος συντήρησης λόγω φυσικής ροής του πόσιμου νερού από τη 

δεξαμενή υδροδότησης, τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας,  

προτείνει τη μείωση του πάγιου  τέλους ύδρευσης στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού πήρε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Καταφυγίου  

2. Την πρόταση του Δημάρχου, 

3. Τις διατάξεις: 

• του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο 

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων”, 

• του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων», 

• της  παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» 

του Ν. 4600/2019. 

• Το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 

4555/2018. 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  με την Παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

4. Την επικείμενη κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

‘Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αρ. 61/2019 Α.Δ.Σ. και τη 

μείωση του ετήσιου πάγιου τέλους ύδρευσης, στους ιδιοκτήτες κατοικιών του οικισμού 

Καταφυγίου από 54,47 € πλέον ΦΠΑ σε 20,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    95/ 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   29 Ιουνίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 


