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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.5/04-03-2020 πρακτικό συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

                                                    

                                                      Αριθμός Απόφασης  21/2020 

 

Θέμα: «Ανάκληση της υπ.αριθμ. 18/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και εκ νέου 

λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 

Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2020». 

 

 

     Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού  σήμερα την  4
η
 Μαρτίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε 

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

πρωτ.4567/28-02-2020 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 τρεις (33) κατά τη 

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

Πρωτοδικείου  Αθηνών ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1- Δημητρίου Επαμεινώνδας,2- Ηλιάσκος Ευάγγελος,3- Χατζηιωάννου Άγγελος, 

4- Λίτσας Κωνσταντίνος,5- Κανελλόπουλος Ιωάννης,6- Λούπης Νικόλαος,7- Γαζβινιάν  

Ανδρέας,8- Αρμυριώτης Γεώργιος,9- Ντάσης Μιχαήλ,10- Τζεβελέκος Νικόλαος, 

11- Παπαγιάννης Γεώργιος,12- Δέδες Πέτρος,13- Σαμπάνης Δημήτριος,14- Κιούσης  

Παναγιώτης,15- Δήμας Ιωάννης,16- Τρομπούκης Χρήστος,17- Βασιλάκου Μαρία,18- Ρούσσης 

Θωμάς,19- Βελτανιώτης Δημήτριος,20- Τζεβελέκος Δημήτριος,21- Κούτσουρη Νεράτζω, 

22- Πέππας Παναγιώτης,23- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,24- Σιδέρης Χρήστος,25- Μονιάκης 

Ιωάννης,26- Ανυφαντής Κωνσταντίνος,27- Λέκκας Ανδρέας,28- Καμπιώτης Διονύσιος, 

29- Χρυσούλας Φώτιος,30- Μίχας Χρήστος,31- Δέδες Αναστάσιος,32- Χασιώτης Μιχαήλ, 

33- Γεωργόπουλος Βασίλειος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Τόλιας Μιχαήλ,2- Δάβρης Στέφανος(δικαιολογημένα απών),3- Πούλος   

Γεώργιος,4- Καυκόπουλος Σπυρίδων,5- Θεοδώρου Ανδρέας,6- Μαντάς  Γεώργιος,7- Σαμπάνης 

Χρήστος,8- Μπίλιρης Βασίλειος(δικαιολογημένα απών), 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-Κρέμου Ευτέρπη (Αυλώνος).  

Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι 

κ.κ Μαντάς Γεώργιος και Σαμπάνης Χρήστος. 

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

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κατσιγιάννης 

Αθανάσιος. 

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

προς συζήτηση το 2
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοίνωσε στο Σώμα ότι για το παρόν θέμα 

έχει ορισθεί από τη παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ωρωπού» ως ειδικός αγορητής  ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γεωργόπουλος. 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δέδε Πέτρο, 

ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ.αριθμ. 35/2020  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 τρίτο (3
ο
) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται 

ότι: 

Αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφαση  της η Οικονομική Επιτροπή 

εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο   την  επιβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και την  τροποποίηση των συντελεστών του προκειμένου να 

καλύψουν τόσο τις δαπάνες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης 

υπηρεσίας όσο και το αντίστοιχο έλλειμμα των προηγούμενων ετών.  

Οι νέοι συντελεστές που  εγκρίθηκαν στη συνέχεια  με την υπ΄αριθμ.18/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους – κριτήρια: 

α) Τις ανάγκες που απαιτούνται σε δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας 

ύψους 6.775.301,82 € (11.653.720,12  € μείον 2.272.826,86 € που αφορά τις προβλέψεις μη 

είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων, μείον 2.605.591,44 € που αφορά οφειλές και λοιπές 

επιβαρύνσεις από το 2019)  

β) Τις οφειλές και λοιπές επιβαρύνσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 

προηγούμενα έτη συνολικού ύψους 2.605.591,44 €. 

 

        Αναλυτικά : 

 Οφειλές (Κ.Α.Δ. 81 μείον τον Κ.Α.Δ. 8121.001) ύψους 941.051,42 € 

 Εισφορά στον ΕΔΣΝΑ 558.308,08 € (1.476.059,08 € που είχε εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό μείον 917.751,00 € που αφορά την δαπάνη του 2020) 

 Οφειλή στην ΔΕΗ  ύψους 450.000,00 € (Κ.Α.Δ. 20.6211.0001) 

 Οφειλή στην Νέα Οδό ύψους 656.231,94 € (Κ.Α.Δ. 20.8261.0001) 

γ) Το έλλειμμα που παρουσιάστηκε ανάμεσα στις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

και στις πληρωμές της υπηρεσίας 20 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που 

χρηματοδοτήθηκαν από τις ανωτέρω εισπράξεις έως τις 31/12/2019. 

Όμως μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερωθήκαμε ότι στην απόφαση 

καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2020 θα πρέπει να συνυπολογιστεί ΜΟΝΟ το 

έλλειμμα ή το πλεόνασμα του έτους 2019.  

Επιπλέον, μετά από ενδελεχή έλεγχο στους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020 και κατόπιν εντολής του Δημάρχου Ωρωπού να 

περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες δαπάνες προκειμένου να μειωθούν οι συντελεστές των 

τελών, προέκυψαν οι ακόλουθες προσαρμογές : 

 Κατάργηση του Κ.Α.Δ. 20.7132.0001 με τίτλο «Μεταφορικά μέσα» και πίστωση ύψους 

150.000,00 € 

 Μείωση του Κ.Α.Δ. 20.8261.0001 με τίτλο «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως στην 

εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δυνάμει των υπ' αριθμ. αποφάσεων του Σ.Τ.Ε.» στο ποσό των 

216.000,00 €  

(4 μήνες επί 54.000,00 €) από την οποία εξοικονομείται ποσό 440.231,94 € 

 

Τέλος μετά από συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου προέκυψε η δυνατότητα 

επιχορήγησης των Κ.Α.Δ. : 

 20.7325.0003 «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» με πίστωση 30.000,00 € 

ΑΔΑ: 6ΑΖ1Ω0Π-6ΗΥ



                                                                                                                                                           

3 

 

 20.7413.0001 «Μελέτη για εναλλαγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας» με πίστωση 5.000,00 

€ 

 20.8122.0001 «Έργα» με πίστωση 66.338,65 €  

 

από τα αδιάθετα υπόλοιπα των ειδικευμένων πιστώσεων των παρελθόντων οικονομικών ετών 

(αδιάθετα υπόλοιπα ΣΑΤΑ).  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει μία σημαντική θετική διαφορά βάσει της οποίας θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί διόρθωση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του 

έτους 2020. 

Αναλυτικά : 

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον 

ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της 

υπηρεσίας καθαριότητας :  

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ  

60110001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρ.καθαριότ.& ηλεκτροφωτ. 1.500.000,00 € 

60120002 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

47.225,71 € 

60210001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 198.617,64 € 

60220000 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20.000,00 € 

60410001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 674.945,28 € 

60510001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 310.000,00 € 

60520001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 51.911,52 € 

60540001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 189.673,92 € 

60610001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και είδη προστασίας) 2020 31.000,00 € 

60610002 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και είδη προστασίας) (συν) 22.323,41 € 

60630001 Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 2020 65.000,00 € 

60630002 Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου (Συνεχιζόμενο 2019) 22.165,26 € 

61510001 Δικ. ΔΕΗ από είσπρ.τελ.& φόρ. 2%, 15%, ΤΑΠ και ΦΠΑ τρέχ.χρήσης 60.000,00 € 

61510002 Δικ.τρίτων από είσπρ.τελ.& φόρ. 2%, 15%, ΤΑΠ και ΦΠΑ τρέχ.χρήσης 32.000,00 € 

62110001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Π.Ο.Ε. 450.000,00 € 

62110002 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό τρέχουσας χρήσης 958.602,00 € 

62320001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.200,00 € 

62340001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 85.600,00 € 

62340002 Μίσθωση απορ/φορων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Ωρωπού 24.800,00 € 

62340003 Μίσθωση απορ/φορων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Καλάμου 24.800,00 € 

62340004 Μίσθωση απορ/φορων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Μαρκοπούλου 24.800,00 € 

62440001 Leasing μεταφορικών μέσων 10.000,00 € 

62520000 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2020 3.000,00 € 

62520001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενο 2019) 1.000,00 € 

62520002 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2020 3.000,00 € 

62530000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενα) 4.000,00 € 

62530001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020 15.000,00 € 

62630000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - Διαγωνισμός 2020 24.250,00 € 

62630002 Επισκευές ελαστικών 20.000,00 € 

62630003 Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων του Δήμου  5.000,00 € 

62630004 Έλεγχος - επισκευή και συντηρήσεις ταχογράφων 725,00 € 

62630005 ΚΤΕΟ - Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 4.350,00 € 

62630006 Πιστοποιήσεις - ανυψωτικά 145,00 € 

62630030 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν) 5.300,00 € 
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62630035 Επισκευή και συντήρηση ελαστικών οχημάτων (Συνεχιζόμενο 2019 611,56 € 

62630041 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - μέχρι τον διαγωνισμό 11.000,00 € 

62630042 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (φορτηγά - απορριματοφόρα)- 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2019) 

13.200,00 € 

62630043 Πλύσιμο - γρασσάρισμα οχημάτων του Δήμου 4.800,00 € 

62630044 Επισκευή και συντήρηση ελαστικών οχημάτων (2020) 3.500,00 € 

62630046 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (επισκευή πυροσβεστικών, εκχιονιστικών, 
αλατοδιανομέων) 

500,00 € 

62640006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 44.000,00 € 

62790031 
Αποκομιδή - Μεταφορά Οικιακών Απορριμάτων σάρωση οδών, οδοκαθαρισμοί κλπ Δήμου 
Ωρωπού (συν) 

71.869,06 € 

62790067 Καθαρισμός - απεντομώσεις - απολυμάνσεις εσωτερικών χώρων του Δήμου Ωρωπού 5.000,00 € 

63220000 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.800,00 € 

63230000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας - παράβολα ΚΤΕΟ (συν) 5.684,00 € 

63230002 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-παραβολα  ΚΤΕΟ 297,60 € 

63230004 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 2.000,00 € 

64110000 Έξοδα διέλευσης διοδίων (Αττική Οδός - Νέα όδος κ.α.) 5.000,00 € 

66410004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2019) 613.877,91 € 

66410005 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 

66410006 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020 2.500,00 € 

66620001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ωρωπίων (συνεχ. 2019) 17.293,30 € 

66620020 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μαρκοπούλου 4.000,00 € 

66620021 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Συκαμίνου 2.000,00 € 

66620022 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μαλακάσας 2.000,00 € 

66620023 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αφιδνών 4.000,00 € 

66620024 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καλάμου 4.000,00 € 

66620025 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αυλώνα 4.000,00 € 

66620026 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού Δήμου Ωρωπού 70.000,00 € 

66710000 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - Διαγωνισμός 2020 23.250,00 € 

66710035 Προμήθεια ελαστικών (πριν τον διαγωνισμό) 25.000,00 € 

66710036 Προμήθεια ελαστικών (για τον διαγωνισμό) 25.000,00 € 

66710041 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -  μέχρι τον διαγωνισμό 31.500,00 € 

66710042 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (φορτηγά - απορριματοφόρα) - (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΤΟ 2019) 

45.000,00 € 

66720041 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00 € 

66990005 Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τα συνεργεία καθαριότητας ΔΕ Ωρωπίων 2.000,00 € 

66990006 Προμήθεια σάκων απορριμάτων (Συνεχιζόμενο 2019)  2.430,65 € 

66990007 Προμήθεια σάκων απορριμάτων του Δήμου Ωρωπού (Νέα σύμβαση 2020) 4.500,00 € 

67210001 Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ 1.476.059,08 € 

73250003 Επέκταση δημοτικού φωτισμού 30.000,00 € 

74130001 Μελέτη για εναλλαγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 5.000,00 € 

81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 34.125,90 € 

81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 18.901,33 € 

81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 710.024,17 € 

81140001 Φόροι – Τέλη 1.941,00 € 

81160001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 26.134,66 € 

81170001 Λοιπά έξοδα 83.585,71 € 

81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 224.502,00 € 

81220001 Έργα 66.338,65 € 

82610001 
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως στην εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δυνάμει των υπ' αριθμ. 
αποφάσεων του Σ.Τ.Ε.  

216.000,00 € 

85110001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  2.272.826,86 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 11.133.488,18 € 
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Από το ανωτέρω ποσό : 

 οι πιστώσεις των Κ.Α.Δ. 20.7325.0003, 20.7413.0001 και 20.8122.0001 συνολικού ύψους 

101.338,65 € θα χρηματοδοτηθούν από αδιάθετα υπόλοιπα ειδικευμένων πιστώσεων . 

 οι πιστώσεις του Κ.Α.Δ. 20.8121.0001 ύψους 224.502,00 € (αφορά τους βυθιζόμενους 

κάδους) θα χρηματοδοτηθούν από ειδικευμένες πιστώσεις (χρηματοδότηση από το Πράσινο 

Ταμείο). 

Κατά συνέπεια οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο 

ύψος των 10.807.647,53 €. 

Αν στο ανωτέρω ποσό προσθέσουμε το έλλειμμα του έτους 2019 ύψους 255.282,58 € τότε οι 

δαπάνες που θα πρέπει να καλυφθούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος θα ανέλθουν στο 

ύψος των 11.062.930,11 € (σε σχέση με τα 13.272.115,64 € της υπ’ αριθμ. 18./2020 

απόφασης). 

Συμπερασματικά, με τους υφιστάμενους συντελεστές των τελών θα προκύψει έλλειμμα ύψους 

2.003.010,28 € (δαπάνες έτους 2020 ύψους 11.062.930,11 € μείον αναμενόμενα έσοδα 

9.059.919,83 €). 

 

Κατά συνέπεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή των συντελεστών του τέλους 

προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω διαφορά. 

Μετά από επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων εισηγούμαστε την ενοποίηση των συντελεστών των 

τελών των εννέα (9) δημοτικών ενοτήτων ως ακολούθως : 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΑΜ/ΜΕΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΤΕΛΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΥΛΩΝΑΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

153.986,26 € 184.783,51 € 0,99 € 182.935,68 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 27.532,20 € 33.038,64 € 2,20 € 72.685,01 € 

Άνω των 500 τ.μ. 913.135,00 € 1.095.762,00 € 2,75 € 3.013.345,50 € 

ΑΦΙΔΝΕΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

300.256,36 € 360.307,63 € 0,99 € 356.704,56 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 42.944,10 € 51.532,92 € 2,20 € 113.372,42 € 

Άνω των 500 τ.μ. 49.473,00 € 59.367,60 € 2,75 € 163.260,90 € 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

508.722,40 € 610.466,88 € 0,99 € 604.362,21 € Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 
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φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 40.225,20 € 48.270,24 € 2,20 € 106.194,53 € 

Άνω των 500 τ.μ. 41.909,00 € 50.290,80 € 2,75 € 138.299,70 € 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

244.422,83 € 293.307,40 € 0,99 € 290.374,32 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 35.346,28 € 42.415,54 € 2,20 € 93.314,18 € 

Άνω των 500 τ.μ. 24.123,15 € 28.947,78 € 2,75 € 79.606,40 € 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

77.598,00 € 93.117,60 € 0,99 € 92.186,42 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 7.535,00 € 9.042,00 € 2,20 € 19.892,40 € 

Άνω των 500 τ.μ. 277.505,00 € 333.006,00 € 2,75 € 915.766,50 € 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

309.095,83 € 370.915,00 € 0,99 € 367.205,85 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 22.673,00 € 27.207,60 € 2,20 € 59.856,72 € 

Άνω των 500 τ.μ. 4.953,00 € 5.943,60 € 2,75 € 16.344,90 € 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

92.867,80 € 111.441,36 € 0,99 € 110.326,95 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 14.230,00 € 17.076,00 € 2,20 € 37.567,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 104.703,00 € 125.643,60 € 2,75 € 345.519,90 € 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

118.581,45 € 142.297,74 € 0,99 € 140.874,76 € Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 
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φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 8.962,00 € 10.754,40 € 2,20 € 23.659,68 € 

Άνω των 500 τ.μ. 0,00 € 0,00 € 2,75 € 0,00 € 

ΩΡΩΠΙΩΝ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

865.566,51 € 1.038.679,81 € 0,99 € 1.028.293,01 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 81.458,34 € 97.750,01 € 2,20 € 215.050,02 € 

Άνω των 500 τ.μ. 36.666,08 € 43.999,30 € 2,75 € 120.998,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.707.997,77 € 

 

Στο ανωτέρω ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού το 2020 θα πρέπει να προσμετρηθεί ποσό ύψους 2.272.826,86 € που αφορά 

την πρόβλεψη της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 3211 στο 2020 μείον τις αντίστοιχες εισπράξεις του 2019 

(2.282.939,13 € - 10.112,27 €).  

Κατά συνέπεια το σύνολο των εσόδων που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου θα 

ανέλθει στο ύψος των 10.980.824,63 € . 

Με την ανωτέρω μεταβολή η διαφορά ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα ύψους 10.980.824,63 € 

και στις αναμενόμενες δαπάνες ύψους 11.062.930,11 € θα ανέλθει στο ύψος των 82.105,48 € ποσό 

που αντιστοιχεί σε 0,74% των συνολικών αναμενόμενων δαπανών για το έτος 2020. 

    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/9-8-2019) 

    3-  Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 

Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 

Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 

παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 

του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 

(άρθρο 185).  

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής,(γίνεται μνεία ότι ο κ. Βελτανιώτης 

ψήφισε κατά) 

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

1-Ανακαλεί την υπ.αριθμ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2-Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου ανταποδοτικού  

τέλους καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος 2020 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΕΛΟΥΣ 

ΑΥΛΩΝΑΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΑΦΙΔΝΕΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 
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που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΩΡΩΠΙΩΝ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

 
3-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 αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 35/2020. 
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  Στη συνέχεια  πήραν  το λόγο οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί 

του θέματος  και συγκεκριμένα ο κ. Θωμάς Ρούσσης  επικεφαλής της παράταξης «ΠΡΩΤΑ Ο 

ΔΗΜΟΤΗΣ» ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει την από 03/03/2020 εναλλακτική πρόταση όπως αυτή 

κατατέθηκε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την οποία εισηγείτο την μη αύξηση των 

δημοτικών τελών, καθώς δεν απαιτείται. 

  Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΊΚΗ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ» κ. Μιχάλης Χασιώτης κατέθεσε  

πρόταση  για τα τέλη, χωρίς να έχει κατατεθεί προηγουμένως στην Οικονομική Υπηρεσία για να 

συνοδεύεται με την σχετική εισήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019. 

   

 Ύστερα ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την  εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, τις 

εναλλακτικές που κατατέθηκαν  καθώς και τις διατάξεις: 
  1-του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019) 

  2-της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/19 και ισχύει,  

   3-των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των 

προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 

διατάξεις των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του 

Ν.1080/1980 (246 Α΄),  

   4-του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του 

Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 

25 παρ. 3) 

   5- του Ν.4555/2018 (άρθρο 185). 

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

 

   Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα  απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, 

   (ο κ. Δημητρίου ψήφισε κατά και των δυο προτάσεων, οι κ.κ  Ρούσσης, Βελτανιώτης, Τζεβελέκος, 

Κούτσουρη, Μαντάς, Σωτήρχου, Σιδέρης, Μονιάκης, Σαμπάνης Χρήστος, Ανυφαντής και Λέκκας 

ψήφισαν την πρόταση της παράταξης «ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ», οι κ.κ Χασιώτης και Γεωργόπουλος  

  ψηφίσαν την πρόταση που κατέθεσαν και οι  κ.κ Καμπιώτης Διονύσιος, Χρυσούλας Φώτιος, Μίχας 

Χρήστος και Δέδες Αναστάσιος δήλωσαν παρόντες). 
 

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

  (με ψήφους 17 υπέρ της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και 11 υπέρ της πρότασης της παράταξης 

«ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ») 

 

Α- Ανακαλεί την υπ.αριθμ. 18/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Β- Εγκρίνει την αναπροσαρμογή  των  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 , 

σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα : 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΕΛΟΥΣ 

ΑΥΛΩΝΑΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης Έως 499 τ.μ. 2,20 € 
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(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΑΦΙΔΝΕΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 
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μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΩΡΩΠΙΩΝ 

Ακίνητα για οικιακή χρήση 
Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

0,99 € 
Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών 

Ακίνητα γενικής χρήσης 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
μαγαζιά και λοιπά ακίνητα 
που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

 

 

Γ- Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς ομάδες  του Δήμου Ωρωπού  έχουν καθοριστεί 

με την με αριθμό 5/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

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

Δ-Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευτεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 

66 του  Β.Δ. 24/9-20/10/1958 και 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006). 

 

                                         Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 21/2020. 
                                 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: 6ΑΖ1Ω0Π-6ΗΥ
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