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          ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ Α  

         Ν ΟΜΟ Σ ΑΤΤ Ι ΚΗ Σ   

         ΔΗ ΜΟ Σ Ω ΡΩ ΠΟ Υ                                     

                                                                              

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Από το αριθμ.4/18-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

                                                    

                                                      Αριθμός Απόφασης  19/2020 

 

     Θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το  

                  οικονομικό έτος 2020». 

 

 

 

     Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού  σήμερα την  18
η
 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την 

αριθμ. πρωτ.3403/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  

κ.  Γεώργιου Αρμυριώτη, η οποία  επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα  σύμφωνα με τις 

διατάξεις άρθρου 74 του Ν.4555/2018, παρόντος & του Δημάρχου κ. Γεωργίου Γιασημάκη. 

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει  η νόμιμη   απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί 

συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα εννέα (39) κατά τη 

σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 601/2019 Απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Ηλιάσκος Ευάγγελος,2- Χατζηιωάννου Άγγελος,3- Λίτσας Κωνσταντίνος, 

4- Κανελλόπουλος Ιωάννης,5- Λούπης Νικόλαος,6- Γαζβινιάν Ανδρέας,7- Αρμυριώτης  

Γεώργιος,8- Ντάσης Μιχαήλ,9- Τζεβελέκος Νικόλαος,10- Παπαγιάννης Γεώργιος,11- Δέδες  

Πέτρος,12- Σαμπάνης Δημήτριος,13- Κιούσης Παναγιώτης,14- Δήμας Ιωάννης,15- Τρομπούκης  

Χρήστος,16- Βασιλάκου Μαρία,17- Ρούσσης Θωμάς,18- Βελτανιώτης Δημήτριος,19- Τόλιας 

Μιχαήλ,20- Τζεβελέκος Δημήτριος,21- Κούτσουρη Νεράτζω,22- Πέππας Παναγιώτης, 

23- Πούλος  Γεώργιος,24- Καυκόπουλος Σπυρίδων,25- Θεοδώρου Ανδρέας,26- Μαντάς   

Γεώργιος,27- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,28- Σιδέρης Χρήστος,29- Μονιάκης Ιωάννης, 

30- Σαμπάνης Χρήστος,31- Ανυφαντής Κωνσταντίνος,32- Λέκκας Ανδρέας,33- Καμπιώτης  

Διονύσιος,34- Χρυσούλας Φώτιος,35- Μίχας Χρήστος,36- Μπίλιρης Βασίλειος,37- Δέδες  

Αναστάσιος,38- Χασιώτης Μιχαήλ,39- Γεωργόπουλος Βασίλειος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Δημητρίου Επαμεινώνδας 2- Δάβρης Στέφανος, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν 

και νόμιμα κλήθηκαν  δεν προσήλθαν ως δικαιολογημένα απόντες. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1- Αρμυριώτης Δημήτριος (Μαρκοπούλου), 

2- Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού),3-Χορμοβίτης Δημήτριος(Καλάμου),4-Κρέμου Ευτέρπη  

(Αυλώνος),5-Πολίτης Αθανάσιος(Συκαμίνου),6-Λιθαδιώτης Γεώργιος(Χαλκουτσίου),7-Λίτσας 

Σπυρίδων(Μαλακάσας).  

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Τόλιας Μιχαήλ, Μαντάς 

Γεώργιος, και Λέκκας Ανδρέας αποχώρησαν μετά τη ψηφοφορία του  2
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και οι κ.κ. Γαζβινιάν Ανδρέας και Δήμας Ιωάννης αποχώρησαν κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση  των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού  έφερε 

προς συζήτηση το 3
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
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Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δέδε Πέτρο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ.αριθμ. 

11/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
………………….. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιασημάκης Γεώργιος  κήρυξε  την έναρξη της    

συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το δεύτερο (2
ο
) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρεται ότι: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-

2019), ο ορισμός των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διενεργείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 

που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται 

υπόψη : 

α) Οι 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”, όπου ορίζεται, 

ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να 

επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία 

ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία 

του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη 

για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα. 

β) Τα οριζόμενα στην στην υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019),  

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,  

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)  

ε) Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014). 

στ) Οι διατάξεις 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», στις οποίες ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες 

δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη 

λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.  

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να: 

 καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην 

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές 

που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 

 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας, 

 καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες 

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ωρωπού : 

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018 
Κατά την διάρκεια του 2018 από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.112.510,50 €.  

 

Αναλυτικά :  

Κωδικός Περιγραφή 

Εισπραχθέντα 

(βάσει γραμ. 

είσπραξης) 
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0321.0002 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο (24%) 49.709,25 € 

0321.0003 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο (ΦΠΑ 24%) 11.234,30 € 

0322.0000 Τέλος ύδρευσης (13%) 170.966,88 € 

0322.0002 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ13%) 22.498,17 € 

0322.0004 Τέλος ύδρευσης (24%) 154.331,58 € 

0322.0005 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ24%) 36.975,72 € 

0323.0002 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών (24%) 650,00 € 

0323.0003 
Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών (ΦΠΑ  

24%) 
156,00 € 

2112.0002 Τέλος ύδρευσης (13%) 1.679.082,39 € 

2112.0007 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ 13%) 220.982,21 € 

2112.0017 Τέλος ύδρευσης (24%) 1.063.707,89 € 

2112.0018 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ 24%) 256.427,44 € 

2112.0019 
Κόστος άντλησης και συντήρησης αντλιοστασίων για μεταφορά νερού 

από Δ.Ε. Καπανδριτίου στη Δ.Ε. Βαρνάβα, 
30.000,00 € 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.415.295,42 € 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 493,25 € 

Σύνολο 5.112.510,50 € 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019 
Οι εισπράξεις του Δήμου από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης στο 2019 ανήλθαν συνολικά 

στο ποσό των 2.584.931,44 €. 

Αναλυτικά :  

Κωδικός Περιγραφή 

Εισπραχθέντα 

(βάσει γραμ. 

είσπραξης) 

0321.0002 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο (24%) 38.482,17 € 

0321.0003 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο (ΦΠΑ 24%) 9.235,72 € 

0322.0000 Τέλος ύδρευσης (13%) 1.218,35 € 

0322.0002 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ13%) 158,39 € 

0322.0004 Τέλος ύδρευσης (24%) 2.460,00 € 

0322.0005 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ24%) 590,40 € 

2112.0002 Τέλος ύδρευσης (13%) 748.642,83 € 

2112.0007 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ 13%) 98.898,19 € 

2112.0017 Τέλος ύδρευσης (24%) 442.336,54 € 

2112.0018 Τέλος ύδρευσης (ΦΠΑ 24%) 106.039,08 € 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.136.458,03 € 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 411,74 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.584.931,44 € 

 

Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2018 
Κατά την διάρκεια του 2018 οι πληρωμές των δαπανών της υπηρεσίας 25 «Ύδρευσης – άρδευση – 

αποχέτευση» ανήλθαν στο ύψος των 5.568.829,48 €. Από το ανωτέρω ποσό, οι 2.520.639,80 € 

αφορούσαν πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις και κυρίως από την 

επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος Ωρωπού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (Κ.Α.Δ. 25.6213.0010, 

25.8113.0001, 25.6323.0001 & 25.8114.0001).Κατά συνέπεια οι πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν 

 από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ανήλθαν στο ύψος των 3.048.189,68 €. 
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2018 υπάρχει θετική διαφορά (πλεόνασμα) ύψους 
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2.064.320,82 € ανάμεσα στις εισπράξεις από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ύψους 5.112.510,50 € 

και πληρωμές που διενεργήθηκαν από τα έσοδα αυτά ύψους 3.048.189,68 €. Το  ανωτέρω πλεόνασμα 

θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση δαπανών την υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 

2020. 

 

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2019 
Κατά την διάρκεια του 2019 οι πληρωμές των δαπανών της υπηρεσίας 25 «Ύδρευσης – άρδευση –  

αποχέτευση» ανήλθαν στο ύψος των 5.509.585,21 € Από το ανωτέρω ποσό, οι 2.686.060,73 € 

αφορούσαν πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις και κυρίως από την 

επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος Ωρωπού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (Κ.Α.Δ. 25.8113.0001, 

25.8123.0001, 25.7312.0092, 25.7312.0093 & 25.7412.0048). 

Κατά συνέπεια οι πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 

ανήλθαν στο ύψος των 2.823.524,48 €. 
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2019 υπάρχει αρνητική διαφορά (έλλειμα) ύψους 

238.593,04 € ανάμεσα στις εισπράξεις από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ύψους 2.584.931,44 € 

και πληρωμές που διενεργήθηκαν από τα έσοδα αυτά ύψους 2.823.524,48 €. Αν στο ανωτέρω ποσό 

προστεθεί το πλεόνασμα του έτους 2018 ύψους 2.064.320,82 € το άθροισμα μας δίνει το συνολικό 

πλεόνασμα που θα εγγραφεί σε ιδιαίτερο κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων έτους 2020 (Κ.Α.Ε. 

5113) ύψους 1.825.727,78 € και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση δαπανών την 

υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2020. 

 

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2020 

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικονομικού 

έτους 2020 

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2020, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, που 

παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 304/20183απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος 

των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ωρωπού για το 

2019. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 (Κ.Α.Ε. 032 & 21) 

 

Με βάσει τους υφιστάμενους συντελεστές οι εισπράξεις από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και 

αποχέτευσης που θα βεβαιωθούν εντός του έτους 2020 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

αντίστοιχων του 2019.  

Αναλυτικά : 

            Σύνολο εισπράξεων 2019 (01/01-31/12) :                   2.584.519,70 € 

(Μείον)            εισπράξεις από επαναβεβαιώσεις καταλόγων (Κ.Α.Ε. 32) :      1.136.458,03 € 

Σύνολο αναμενόμενων εισπράξεων τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης             1.448.061,67 € 

& αποχέτευσης από βεβαιωθέντα το 2019 έσοδα                                     
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

(Κ.Α.Ε. 32) 

 

Ο υπολογισμός των αναμενόμενων εισπράξεων (δυνατότητας είσπραξης) από τα τέλη και δικαιώματα 

ύδρευσης και αποχέτευσης που βεβαιώθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη διενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 4. 

  

Αναλυτικά :       

Εισπρακτέο υπόλοιπο της 31/12/2019 - Επαναβεβαίωση εσόδων ύδρευσης κατά την 01/01/2020 : 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στον προϋπολογισμό εσόδων έτους 2020 θα εγγραφούν πιστώσεις από 

τέλη και δικαιώματα ύδρευσης συνολικού ύψους 9.912.238,97 €. 

 

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις 

προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ  

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρ.ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
               

295.340,83 €  

6012.0002 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                 

30.000,00 €  

6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
                 

98.000,00 €  

6022.0001 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                 

10.000,00 €  

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 
                 

50.000,00 €  

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 
                 

25.000,00 €  

6061.0000 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2020 
                   

6.000,00 €  

6061.0001 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) (συν από το 

2019) 

                   

3.196,51 €  

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 2020 
                 

15.000,00 €  

6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου (συν από το 

2019) 

                   

8.066,46 €  

6142.0001 Καταγραφή ενδείξεων υδρομετρητών 
                 

24.800,00 €  

6142.0004 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του 

χρηματοοικονομικού κόστους του ύδατος του Δήμου Ωρωπού σε εφαρμογή της 

ΚΥΑ 135274/2017(συν) 

                 

24.800,00 €  

6162.0002 Παρακολούθηση Ποιότητας Πόσιμου Νερού 2020 
                 

10.000,00 €  

6162.0004 Παρακολούθηση Ποιότητας Πόσιμου Νερού (συν από το 2019) 
                 

14.932,08 €  

Κωδικός Περιγραφή Επαναβεβαίωση 2020 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης        8.449.659,05 €  

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης              14.518,25 €  

ΣΥΝΟΛΟ :        8.464.177,30 €  
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6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό και κίνηση αντλιοστασίων 
           

1.550.000,00 €  

6213.0010 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας από ΕΥΔΑΠ 
               

800.000,00 €  

6252.0000 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (συν από το 2019) 
                   

1.000,00 €  

6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2020 
                   

3.500,00 €  

6253.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συν από το 2019) 
                   

2.000,00 €  

6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020 
                   

9.000,00 €  

6261.0000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αντλιοστασίων 
                 

24.800,00 €  

6262.0001 
Συντήρηση δεξαμενών                  

24.800,00 €  

6262.0002 
Έκτακτες επισκευές δικτύου ύδρευσης, γεωτρήσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων 

και αντλητικών συγκροτημάτων 

               

150.000,00 €  

6262.0005 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων 
                 

24.800,00 €  

6262.0007 Συντήρηση μετασχηματιστή κεντρικού αντλιοστασίου Μαυροσουβάλας 
                 

24.800,00 €  

6262.0008 Συντήρηση χλωριωτήρων 
                 

24.800,00 €  

6262.0058 
Εργασίες συντήρησης και παρακολούθησης δικτύου ύδρευσης Αφιδνών - 

Ιπποκρατείου και Καλάμου 

                 

24.000,00 €  

6262.0060 Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ωρωπού 2020 
                 

10.000,00 €  

6263.0000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - Διαγωνισμός 2020 
                 

14.025,00 €  

6263.0002 Επισκευές ελαστικών 
                 

20.000,00 €  

6263.0003 Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων του Δήμου  
                   

2.000,00 €  

6263.0004 Έλεγχος - επισκευή και συντηρήσεις ταχογράφων 
                   

1.000,00 €  

6263.0005 ΚΤΕΟ - Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 
                   

6.000,00 €  

6263.0006 Πιστοποιήσεις - ανυψωτικά 
                       

200,00 €  

6263.0012 Πλύσιμο - γρασσάρισμα οχημάτων του Δήμου 2020 
                   

4.800,00 €  

6263.0013 Επισκευή και συντήρηση ελαστικών οχημάτων 2020 
                   

8.000,00 €  

6263.0030 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν) 
                   

5.500,00 €  

6263.0035 
Επισκευή και συντήρηση ελαστικών οχημάτων (συν από το 2019) (Συνεχιζόμενο 

2019) 

                       

905,80 €  

6263.0041 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  μέχρι τον διαγωνισμό 
                 

21.600,00 €  
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6263.0042 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (χωματουργικά μηχανήματα) 
                   

5.000,00 €  

6263.0043 Πλύσιμο - γρασσάρισμα οχημάτων του Δήμου (συν από το 2019) 
                   

4.800,00 €  

6263.0044 Επισκευή και συντήρηση ελαστικών οχημάτων (2020) 
                   

3.500,00 €  

6263.0045 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πυροσβεστικών, εκχιονιστικών, 

αλατοδιανομέων) 

                       

750,00 €  

6263.0046 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους) 
                   

8.275,00 €  

6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
                 

30.000,00 €  

6321.0000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
                   

5.000,00 €  

6322.0000 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
                   

3.000,00 €  

6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-παράβολα ΚΤΕΟ 
                   

1.920,00 €  

6323.0004 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 
                   

3.200,00 €  

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 
                   

4.000,00 €  

6613.0001 Εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης και εμφακέλωση 2020 
                 

20.000,00 €  

6613.0002 Εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης και εμφακέλωση (συν από το 2019) 
                 

13.393,07 €  

6613.0004 Εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης και εμφακέλωση (2020) 
                 

10.000,00 €  

6633.0004 Προμήθεια χημικού υλικού  
                 

20.000,00 €  

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  
                   

2.500,00 €  

6641.0004 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν από το 

2019) 

               

139.007,02 €  

6641.0006 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020 
                   

2.500,00 €  

6661.0000 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
                 

24.800,00 €  

6662.0001 Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης 
                 

24.800,00 €  

6662.0002 Προμήθεια 3Α για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης 
                 

24.800,00 €  

6662.0045 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Καπανδριτίου 
                   

5.000,00 €  

6662.0046 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Καλάμου 
                   

5.000,00 €  

6662.0047 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Αφιδνών 
                   

5.000,00 €  

6662.0048 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Μαλακάσας 
                   

5.000,00 €  

ΑΔΑ: 6Ω5ΒΩ0Π-5ΣΩ



                                                                                                                                                       

 

8 

 

6662.0049 
Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Πολυδενδρίου 

(συνεχ. 2019) 

                 

23.791,76 €  

6662.0050 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Μαρκοπούλου 
                   

5.000,00 €  

6662.0051 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Αυλώνα 
                   

5.000,00 €  

6662.0052 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Συκαμίνου 
                   

5.000,00 €  

6662.0053 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Ωρωπίων 
                   

5.000,00 €  

6662.0054 Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης Δήμου Ωρωπού 
                 

73.000,00 €  

6671.0000 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - Διαγωνισμός 2020 
                 

27.875,00 €  

6671.0035 Προμήθεια ελαστικών (πριν τον διαγωνισμό) 
                 

20.000,00 €  

6671.0036 Προμήθεια ελαστικών (μετά τον διαγωνισμό) 
                 

20.000,00 €  

6671.0041 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -  μέχρι τον διαγωνισμό 
                 

30.600,00 €  

6672.0041 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
                 

15.000,00 €  

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων ύδρευσης 
                 

75.000,00 €  

7134.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
                 

20.000,00 €  

7135.0001 Προμήθεια αντλίας και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
                 

24.800,00 €  

7135.0002 
Προμήθεια συστημάτων για την απολύμανση και  παρακολούθηση αντλιοστασίων 

και δεξαμενών 

                 

24.800,00 €  

7135.0003 Προμήθεια αυτοματισμών 
                 

24.800,00 €  

7135.0005 Προμήθεια υδρομετρητών 
                 

24.800,00 €  

7135.0006 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας ύδρευσης 
                 

75.000,00 €  

7312.0092 
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Ποσειδωνίας-Κυψέλης 

παραλιακής ζώνης Καλάμου στο Δήμο Ωρωπού  (συν από το 2019) 

           

1.018.608,79 €  

7312.0093 
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού  (συν από 

το 2019) 

               

398.183,91 €  

7336.0030 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών 
                 

24.800,00 €  

7336.0038 Ανύψωση σχαρών φρεατίων αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων ΔΕ Καπανδριτίου  
                       

200,00 €  

7412.0048 

Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, 

Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού  (συν 

από το 2019) 

               

468.873,88 €  

7412.0055 Μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτίου  (συν από το 2019) 
               

411.027,59 €  
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7412.0057 Αναβάθμιση - επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Ντράστεζα ΔΕ Αυλώνα (συν) 
                   

5.000,00 €  

7413.0001 Σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης για την σύσταση ΔΕΥΑ 
                 

24.800,00 €  

7413.0009 Νομιμοποίηση - αδειοδότηση γεωτρήσεων 
                 

10.000,00 €  

7413.0028 
Υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την μείωση 

της απόστασης κοιμητηρίου Μαρκοπούλου από την υπό πολεοδόμηση περιοχή 

                   

1.000,00 €  

8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
                   

7.353,21 €  

8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
                       

942,40 €  

8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
               

996.921,68 €  

8114.0001 Φόροι - Τέλη 
                   

1.280,00 €  

8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
                 

81.057,54 €  

8122.0001 Έργα 
               

180.293,64 €  

8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 
                 

68.804,64 €  

8261.0000 Λοιπές επιστροφές 
               

342.727,80 €  

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
           

7.048.388,63 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 : 

         

15.333.642,24 

€  

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι δαπάνες που θα απαιτηθούν το 2020 για την 

κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού και την εύρυθμη λειτουργία της 

αντίστοιχης υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 15.333.642,24 €.  

Από τις ανωτέρω δαπάνες : 

Α. οι πιστώσεις των Κ.Α.Δ. 25.7312.0092, 25.7312.0093 και 25.7412.0048 συνολικού ύψους 

2.063.848,34 € θα καλυφθούν από ειδικευμένες πιστώσεις του Δήμου 

Β. πιστώσεις συνολικού ύψους 1.825.727,78 € θα καλυφθούν από το πλεόνασμα των ετών 2018 

και 2019 

Γ. πιστώσεις συνολικού ύψους 829.522,66 € που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Δ. 25.8113.0001 και 

αφορούν οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ θα καλυφθούν από την επιχορήγηση για τις τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών  

Δ. οι πιστώσεις των Κ.Α.Δ. 25.7134.0000, 25.7135.0001, 25.7412.0055, 25.8122.0001 και 

25.8123.0001 συνολικού ύψους 702.304,49 € θα καλυφθούν από αδιάθετα υπόλοιπα του 

λογαριασμού έκτακτα ειδικευμένα (αδιάθετη επιχορήγηση από την ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών).    

 

Κατά συνέπεια οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 

και αποχέτευσης έτους 2020 θα ανέλθουν στο ύψος των 9.912.238,97 €. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω τα έσοδα από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης καλύπτουν  

ακριβώς τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και ως εκ τούτου ΔΕΝ απαιτείται μεταβολή 

των συντελεστών ύδρευσης. 
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Απαλλασσόμενες κατηγορίες 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση 

δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, 

τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια 

άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, 

καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του 

Ν.4389/16. 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω 

μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε 

περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που 

απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην 

ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να 

μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, 

εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων 

συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα. 

Συνεπώς,  προτείνουμε την απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των ανωτέρω 

κατηγοριών ευπαθών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται 

από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού. 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

  1-Tην εισήγηση της Υπηρεσίας 

  2-Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/09-08-2019) 

  3- Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 

  4- Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 

  5-Τα οριζόμενα στην  υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019), 

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής,( γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Καμπιώτης δήλωσε παρών) 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1-Την εισήγηση προς το Δημοτικό   Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για 

το έτος 2020 και τη διατήρηση των συντελεστών χρέωσης όπως ισχύουν μέχρι σήμερα (μηδενική 

αύξηση ) 

(Ισχύον πίνακας τελών ανά Δημοτική Ενότητα (απόφαση Δ.Σ. 235/2015- ΑΔΑ: 6ΨΦΨΩ0Π-Χ6Ψ) 

2- Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς ομάδες  του Δήμου Ωρωπού ισχύουν όπως έχουν 

καθοριστεί με την με αριθμό 5/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν τροποποιηθεί  

με την υπ΄αριθμ.142/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                                          Η Απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 11/2020 

 

Στη συνέχεια  πήραν  το λόγο οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί 

του θέματος  και συγκεκριμένα ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΊΚΗ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ» 

κ. Μιχάλης Χασιώτης κατέθεσε  έγγραφη πρόταση  για τα τέλη ύδρευσης την οποία και ψηφίζει  και 

ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» κ. Διονύσης Καμπιώτης δήλωσε ότι 

δεν συμφωνεί με την διατήρηση των συντελεστών χρέωσης για τα τέλη ύδρευσης και πιστεύει ότι 

πρέπει να μειωθούν  και για το λόγο αυτό  η παράταξή του  δηλώνει παρόν. 

 Ύστερα ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την   
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  εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις: 
  1- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019) 

  2-  Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 

  3 - Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 

  4-Τα οριζόμενα στην  υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019), 

  5-Την  εγκύκλιο 117 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 90814/19-12-2019 

  Μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Χασιώτη 

Μιχαήλ και Γεωργόπουλου Βασιλείου οι οποίοι ψήφισαν τη δική τους πρόταση . 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

                         (με 26 ψήφους υπέρ 2 ψήφους κατά επί των καταμετρούμενων ψήφων) 

 

1-Τη μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το έτος 2020 και τη διατήρηση των συντελεστών 

χρέωσης όπως ισχύουν μέχρι σήμερα (μηδενική αύξηση ) 

 Ισχύον   πίνακας τελών ανά Δημοτική Ενότητα 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗ 

Χρέωση 

για τα 

κυβικά 

από 0-100 / 

εξάμηνο 

Χρέωση για 

τα κυβικά 

από 101-

200 / 

εξάμηνο 

Χρέωση 

για τα 

κυβικά από 

201-300 / 

εξάμηνο 

Χρέωση 

για τα 

κυβικά 

άνω των 

301 / 

εξάμηνο 

ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΖΩΝΗ Α 0,55 0,70 0,90 1,80 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

ΑΦΙΔΝΕΣ ΠΛΗΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΑΣ 

ΑΥΛΩΝΑΣ ΖΩΝΗ Β 0,25 0,32 0,40 0,80 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΕ 

ΑΦΙΔΝΩΝ 
ΖΩΝΗ Γ 0,90 1,20 1,55 3,10 

 

2- Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς ομάδες  του Δήμου Ωρωπού ισχύουν όπως έχουν 

καθοριστεί με την με αριθμό 5/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν τροποποιηθεί  

με την υπ΄αριθμ.142/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3-Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευθεί κατά τις διατάξεις του  άρθρου 

66 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 και του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006. 

 

                                    Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 19/2020. 
                                 Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

      Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                                        Ο Γραμματέας 

                      Αρμυριώτης Γεώργιος                                                           Δέδες  Αναστάσιος  

 

                                                                                                              Ακριβές  απόσπασμα 
                                                                                        Ο Πρόεδρος   του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

 

 

                                                                                                        ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                              

ΑΔΑ: 6Ω5ΒΩ0Π-5ΣΩ


		2020-02-20T09:35:12+0200
	Athens




