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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.20/31-08-2020 πρακτικό συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

                                                    

                                                      Αριθμός Απόφασης   91/2020 

 

 

 Θέμα: «Λήψη απόφασης  για την αιτιολόγηση της επιβολής  του συντελεστή ενιαίου 

ανταποδοτικού  Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για τα ακίνητα που ανήκουν στις εκτός 

σχεδίου περιοχές του Δήμου Ωρωπού για το Οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.21/2020 Α.Δ.Σ.». 

 

 

 

     Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου 

Ωρωπού  σήμερα την 31
η
 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική    

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. πρωτ.16930/27-

08-2020 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. 

      Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που 

καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 

υγείας σύμφωνα με τις εγκ. 40 Α.Π. 20930/31-3-2020 και 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του Κορωναϊού Covid 19 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων). 

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

(41) δημοτικών συμβούλων  συμμετείχαν    οι  τριάντα τέσσερις (34) 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- Δέδες Πέτρος, 

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

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

             20- Κούτσουρη Νεράτζω,21- Πέππας  Παναγιώτης,22- Θεοδώρου Ανδρέας,23- Σωτήρχου-Τοτόμη   

             Δήμητρα,24- Σιδέρης Χρήστος,25- Μονιάκης  Ιωάννης,26- Σαμπάνης Χρήστος,27- Ανυφαντής  

             Κωνσταντίνος,28- Καμπιώτης Διονύσιος,29- Χρυσούλας Φώτιος,30- Μίχας Χρήστος,31- Μπιλίρης  

             Βασίλειος,32- Δέδες  Αναστάσιος,33- Χασιώτης Μιχαήλ,34- Γεωργόπουλος Βασίλειος.                                 

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

             4- Πούλος Γεώργιος,5- Καυκόπουλος Σπυρίδων,6- Μαντάς Γεώργιος,7- Κοντούλας Kωνσταντίνος 

             Δημοτικοί Σύμβουλοι  που αν  και νόμιμα  κλήθηκαν  δεν  προσήλθαν. 

             Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: 1-Θεοδωρακόπουλος Ανδρέας ( Αφιδνών).    

             Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων:  Kατά την διάρκεια της συζήτησης του 1
ου

 θέματος της  

             ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Παπαγιάννης Γεώργιος. 

             Στην συνεδρίαση ήταν παρών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης  ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου  

              κ. Αθανάσιος  Κατσιγιάννης.  

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  κα  

             Μαναβέλη Μαρία για την τήρηση  των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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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 Δήμαρχο, ο οποίος έκανε την 

παρακάτω εισήγηση: 

 
Κατόπιν άσκησης της υπ' αριθμ. 23675/6203/13-3-2020 προσφυγής των εταιριών : 1.WURTH 
HELLAS A.E, 2.  ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε 3. ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 4. ΤΕΧΝΟΜΑΡΜ, 
5. ΚΑΝΚΟ ΙΝΤΛ  Α.Ε.,6. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε., 7. ΥΙΟΙ Ν. ΓΡΙΒΑΛΔΗ Ο.Ε. ,και 8. ΞΕΝΕΞ 
ΣΤΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. κατά της υπ' αριθμ. 21/2020 Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάκλησης  της υπ' αριθμ. 18/2020 Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εκ νέου λήψη Απόφασης για τον καθορισμό Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 
Καθαριότητας και Φωτισμού για το Οικονομικό έτος 2020, εξεδόθη η υπ' αριθμ. 44461/11644/2020 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία  έκανε δεκτή την Προσφυγή 
τους ως προς το σκέλος που αφορά τη μη εμπεριστατωμένη αιτιολογία σχετικά με την 
αναπροσαρμογή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις εκτός σχεδίου περιοχές που ανήκουν στις 9 
δημοτικές ενότητες του Δήμου και ανέπεμψε αυτήν για νέα νόμιμη κρίση.  
 
Ειδικότερα η υπ' αριθμ. 44461/11644/2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής αναφέρει τα εξής : " Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι υφίσταται ομοίως παράβαση 
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την 
αναπροσαρμογή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις εκτός σχεδίου περιοχές που ανήκουν στις 9 
δημοτικές ενότητες του Δήμου Ωρωπού, και στις οποίες άπαντες οι προσφεύγοντες διατηρούν τις έδρες 
τους. Σύμφωνα με σχετική νομολογία (Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Β', απόφαση 1104/2017), το 
κατά το άρθρο 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το οποίο έχει 
ανταποδοτικό (και όχι φορολογικό) χαρακτήρα (βλ. ΣτΕ 60/2010 7μ.) και επιβάλλεται για παρεχόμενες 
από τους δήμους υπηρεσίες (ιδίως, καθαριότητας των οδών. πλατειών και κοινόχρηστον εν γένει χώρων, 
περισυλλογής, αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων), 
μπορεί να επιβληθεί κανονιστικώς και σε βάρος όσων χρησιμοποιούν ακίνητα που βρίσκονται εκτός 
σχεδίου πόλεως, εφόσον συντρέχει πραγματική δημόσια ανάγκη για παροχή της σχετικής υπηρεσίας 
(καθαριότητας ή/και φωτισμού) στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περιοχή και η υπηρεσία αυτή έχει 
οργανωθεί κατάλληλα και παρέχεται πράγματι. Τα ανωτέρω δε στοιχεία (δηλαδή, της συνδρομής 
ανάγκης επέκτασης της υπηρεσίας σε περιοχή εκτός σχεδίου, της κατάλληλης οργάνωσής της και της 
πραγματικής παροχής Γης) πρέπει να προκύπτουν, κατά τρόπο σαφή και επαρκώς τεκμηριωμένο  από 
την κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που επιβάλλει το τέλος. Από το σώμα της 
προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι έχουν οριστεί γενικοί συντελεστές ανταποδοτικών τελών ανά 
δημοτική ενότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 185 του ν. 4555/2018, εντούτοις δεν παρατίθεται 
αιτιολόγηση κατά τα προαναφερθέντα για την επιβολή τελών σε χρησιμοποιούμενα ακίνητα ευρισκόμενα 
εκτός σχεδίου πόλεως, συνεπώς ο (γ) προβαλλόμενος ισχυρισμός της εξεταζόμενης προσφυγής 
καθίσταται βάσιμος." 
 

Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθ/τας και φωτισμού συμπεριλαμβάνουμε και 

περιοχές που ευρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Ωρωπού όπου παρουσιάζεται 

εγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, με υψηλή παραγωγικότητα απορριμμάτων και 

φωτισμού, στις οποίες ο Δήμος παρέχει ανελλιπώς τις υπηρεσίες  αποκομιδής απορριμμάτων 

καθώς και τις υπηρεσίες φωτισμού. 

Η διαφοροποίηση μεταξύ των γενικών αλλά και των ειδικών συντελεστών πρέπει να γίνει με βάση τις 

ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδόν,  χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα 

επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον δήμο μας ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς το κόστος συλλογής 

των παραγόμενων αποβλήτων στις επαγγελματικές επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε τιμές υψηλότερες 

από τις αντίστοιχες τιμές άλλων λειτουργιών λόγω του πρόσθετου κόστους που δημιουργούν ο όγκος 

και η μορφή των απορριμμάτων, των ειδικών συνθηκών εργασίας του προσωπικού για τη συλλογή 

αποβλήτων (π.χ. λόγω του χρόνου αναμονής για συνεννοήσεις), όπως επιβάλλει η τήρηση κανόνων 

ασφαλείας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και του ότι οι περισσότερες βιομηχανίες 

βρίσκονται μακριά από τον χώρο της υπηρεσίας καθαριότητας με αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος 

μετακίνησης των απορριμματοφόρων, την επιβάρυνση στο κόστος περιοδικής συντήρησης αυτών και 

το υψηλότερο κόστος του απαιτούμενου προσωπικού. 

Επίσης ο δήμος επιβαρύνεται με μεγαλύτερο κόστος φωτισμού για τις εκτός σχεδίου περιοχές λόγω 

της  μη πολεοδόμησής τους, δηλαδή καλύπτει με ηλεκτροδότηση τόσο τις διόδους πρόσβασης σε 
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αυτές που μπορεί να φτάνουν και τα 3 χιλιόμετρα περίπου και τους κεντρικούς δρόμους με παραπάνω 

επιβάρυνση (λάμπες κλπ) απ ότι οι εντός σχεδίου περιοχές.   

Γι’ αυτό εισηγούμαστε την επιβολή του ίδιου συντελεστή  τέλους  και για τις εκτός σχεδίου 

περιοχές  του Δήμου μας, ως  έχουν καθοριστεί με την άνω υπ' αριθμ. 21/2020 Απόφαση του ΔΣ  για 

τα ακίνητα γενικής χρήσης κάθε δημοτικής ενότητας ,ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα  αυτών ( έως 

499 τμ και άνω των 500 τμ. ανά δημοτική ενότητα). 

 

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

      1-Tην υπ.αριθμ. 21/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 2-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του  

  Ν.4555/2018 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου»,  

    3-Τις διατάξεις του άρθρου 185 του  Ν.4555/2018 . 

 

 Μετά από ονομαστική ψηφοφορία όπως αυτή κατεγράφη στα  ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα 

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

Θωμά, Βελτανιώτη Δημητρίου, Τζεβελέκου Δημητρίου, Κούτσουρη Νεράτζως, Θεοδώρου Ανδρέα, 

Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρας, Σιδέρη Χρήστου, Σαμπάνη Χρήστου, Ανυφαντή Κωνσταντίνου, 

Χασιώτη Μιχαήλ και Γεωργόπουλου Βασιλείου για τους λόγους που ανέφεραν στις τοποθετήσεις 

τους(γίνεται μνεία ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δημητρίου, Καμπιώτης, Μίχας, Μπιλίρης και 

Δέδες Αναστάσιος δήλωσαν παρόντες) 

 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1-Την επιβολή του ίδιου συντελεστή  τέλους  και για τις εκτός σχεδίου περιοχές  του Δήμου μας, 

όπως  έχουν καθοριστεί με την άνω υπ' αριθμ. 21/2020 Απόφαση του ΔΣ  για τα ακίνητα γενικής 

χρήσης κάθε δημοτικής ενότητας ,ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα  αυτών ( έως 499 τμ και άνω των 

500 τμ. ανά δημοτική ενότητα) για τους λόγους που αναφέρονται στο  εισηγητικό μέρος της παρούσης. 

2-Κατά τα λοιπά  για το έτος 2020 ισχύουν οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού  τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού  όπως καθορίστηκαν με την υπ΄αριθμ.21/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

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 

Έως 499 τ.μ. 2,20 € 

Άνω των 500 τ.μ. 2,75 € 

ΑΔΑ: ΩΓΩΩΩ0Π-ΠΗΘ



4 

 

που δεν ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες) 

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, 
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 € 
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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 € 

 

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 91/2020. 
                                       Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

           Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                                       Τα Μέλη 

 

                      Γεώργιος Αρμυριώτης                                                         
                                                                  

   

 

                                                                                                         Ακριβές  απόσπασμα 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου 

 

                                                                                                                            

                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΓΩΩΩ0Π-ΠΗΘ


		2020-09-07T12:32:20+0300
	Athens




