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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 20.4.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο πξνθαηαβνιήο θαη νθεηιώλ γηα έξγα απνρέηεπζεο
θ.ι.π. βάζεη ηνπ Λ. 1068/80 θαη ηνπ Π.Γ. 6/86»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 76 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 20.4.2022,
εκέξα Κ.Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 8576/15-4-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ.
Ξξφζθιεζεο 8/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε
θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ζ Αληηπξφεδξνο: ΓΑΛΑΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη ηε
ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.)
Ν Ξξνεδξεχζαο: ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ (ζε φια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ.)
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 28 παξφληεο
θαη 5 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε

Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Παπαινπθά Δπηπρία
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο



Πεκεηψλεηαη φηη ιφγσ αζζελείαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ζηε Ππλεδξίαζε
πξνήδξεπζε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Πψκαηνο θ. Γαλάε Δκκαλνπήι απφ ηελ
έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ
κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ., νπφηε θαη απερψξεζε. Πηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηε
ιήμε ηεο Ππλεδξίαζεο πξνήδξεπζε, βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν
πιεηνςεθήζαο Πχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ θ. Ιχζζαλδξνο
Γεσξγακιήο.

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Αλαπιεξψηξηα Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, φζν θαη ν
Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο,
Η.Θαιακπφθεο,

Γ.Δκκαλνπήι,

Γ.Αλαγλψζηνπ,

Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο,

Θ.Ρνκπνχινγινπ. Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Αι.Γνχιαο
απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηεο
εηζαγσγήο ή κε ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Θνπεινχζνο, Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνπζίαδαλ
δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξνεδξεχσλ, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

ΘΔΚΑ 5ν Ζ.Γ.
Ν Ξξνεδξεχσλ, εηζεγνχκελνο ην 5ν Θέκα ηεο Ζ.Γ., θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση.
8174/11-4-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ είπε ηα εμήο:
Θέκα : «Θαζνξηζκφο πξνθαηαβνιήο θαη νθεηιψλ γηα έξγα απνρέηεπζεο θ.ι.π. βάζεη ηνπ Λ.
1068/80 θαη ηνπ Ξ.Γ. 6/86»
ρεη : 1)Ζ ππ’αξηζκ. 62/2011 Α.Γ.Π
2)Ζ ππ’αξηζκ. 225/2014 Α.Γ.Π
3) Ζ ππ’αξηζκ.πξση.22486/18-10-2021 αίηεζε γηα ζχλδεζε απνρέηεπζεο ηνπ
λεναλαγεηξφκελνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη 3νπ Ιπθείνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο (Θηιθίο & Γεθειείαο)
3) Ζ ππ’αξηζκ.πξση.3909/24-02-2022 αίηεζε γηα ζχλδεζε απνρέηεπζεο ηνπ Λένπ
Γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Θ. (Φσθψλ& Θαππαδνθίαο)

Θχξηε Ξξφεδξε,
Παο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα πξφηαζε, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ :
α) ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ησλ λέσλ έξγσλ απνρέηεπζεο,
β) ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, βάζεη
ηεο Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο Απνρέηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζνχλ ηα δεηνχκελα
έξγα,
γ) ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζε θάζε αθίλεην.
δ) ηελ ρξέσζε γηα ήδε θαηαζθεπαζκέλνπο θεληξηθνχο αγσγνχο απνρέηεπζεο.
Ξαξαθαινχκε γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη φια ηα πην πάλσ.
Ωο ηξφπνο ππνινγηζκνχ, πξνηείλεηαη ν πην θάησ (αλά θαηεγνξία έξγσλ – αγσγνί, ζπλδέζεηο):
1. ΓΑΠΑΛΖ ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΩΓΟΤ:
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγνχ, πξνθχπηεη σο εμήο:
ζ.α.*199(€/κκ)*ζπλνιηθφ κήθνο πξφζνςεο (κκ)*
= ΑΛ.1068/80
ζ.ν.
άξζξν 13.3.α
Ξξνζαχμεζε ππέξ Γήκνπ
2% * Α
= Β πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ζε 2% φπσο θαζνξίζηεθε θαη
Ξξνζαχμεζε ππέξ ΔΓΑΞ
Π.Γ.Α

22% * Α

ππ’αξηζκ. 225/2014 ΑΓΠ.
=Γ
Λ. 1068/80, άξζξν 13.3.β

=Α+Β+Γ=1/2*199€+1.99€+21,89€=123,38 €
φπνπ:
α) ζ.α. = ζπληειεζηήο αλαινγίαο ρξέσζεο αθίλεηνπ. Γηα ηε ζπλήζε πεξίπησζε γηα ηελ νπνία ν
θεληξηθφο αγσγφο εμππεξεηεί 2 ζεηξέο αθηλήησλ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε επηκεξίδεηαη ζηα
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αθίλεηα κε κνλή θαη δπγή αξίζκεζε νπφηε ν ζ.α. είλαη 1/2. Ξξνηείλνπκε ν επηκεξηζκφο απηφο ηεο
δαπάλεο λα παξακείλεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαληη ηνπ αθηλήηνπ ππάξρεη εγθεθξηκέλνο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο.
β) 199 €/κκ είλαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο κέηξνπ αγσγνχ. (Ρν θφζηνο
απηφ πξνέθπςε βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο εξγνιαβίαο θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο ζηνλ Γήκν
καο( Α.Κ.71/21) πνπ πεξαηψζεθε ηελ 30.03.2022 θαη είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
εθηίκεζεο ηνπ χςνπο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θεληξηθνχ αγσγνχ. Βάζεη απηήο ηεο εξγνιαβίαο

θαηαζθεπάζηεθαλ 182,80 κέηξα αγσγψλ κε ζπλνιηθή δαπάλε έξγνπ 36.392,88€ ήηνη
(36.392,88€/182.80 κ=199€/κκ) θαη πεξηιακβάλεη αλεγκέλν ην θφζηνο θαηαζθεπήο αγσγνχ θαη
θξεαηίσλ επίζθεςεο φπσο ζα πιεξσζεί ζηνλ εξγνιάβν, θαζψο θαη ην ΦΞΑ 24%).
γ) πλνιηθφ Κήθνο Πξφζνςεο είλαη ην αλαινγηθφ άζξνηζκα ησλ κεθψλ ησλ πξνζφςεσλ ελφο
νηθνπέδνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν .Κ.Π=α+2/3*β+1/2*(γ+δ+..) φπνπ α>β>{γ,δ,..} βάζεη ηνπ
Ξ.Γ. 6/86 άξζξν 11.5.α.
Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ απμεκέλνπ πδξαπιηθνχ θαη ξππαληηθνχ θνξηίνπ απαηηεζεί λα
θαηαζθεπαζηεί θαη έηεξνο λένο θεληξηθφο αγσγφο πιένλ απηνχ πνπ ήδε ιεηηνπξγεί θαη εμππεξεηεί
ην ππφςε αθίλεην, ην ζπλνιηθφ κήθνο πξφζνςεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζα ππνινγίδεηαη κφλν βάζεη
ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ν λένο αγσγφο πξνβάιιεηαη.
δ) ζ.ν.= ζπληειεζηήο νξφθνπ είλαη ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο γηα θάζε φξνθν (ππφγεην ή
ππέξγεην). Ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη 1 γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ έσο θαη 3 απνρεηεπκέλνπο
νξφθνπο.
Γηα θάζε φξνθν πιένλ ησλ ηξηψλ 25% πξνζαχμεζε γηα θάζε επί πιένλ απνρεηεπφκελν φξνθν.
Πην άζξνηζκα Α, πξνζηίζεηαη πξνζαχμεζε ππέξ Γήκνπ θαη ππέξ ΔΓΑΞ (Β+Γ), ην ζχλνιν ησλ
νπνίσλ (Α+Β+Γ) δηακνξθψλεη ηελ Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε θαηαζθεπήο Αγσγνχ (Ξ.Γ.Α.) αλά
ηξέρνλ κέηξν πξφζνςεο αθηλήηνπ.
Ξξνηείλεηαη ε Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε θαηαζθεπήο Αγσγνχ (Ξ.Γ.Α.) λα θαηαβάιιεηαη απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο εμήο: 30% ηνπ πνζνχ σο πξνθαηαβνιή πνπ ζα πιεξψλεηαη κέζα ζε 20
εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη ην ππφινηπν πνζφ ζε 4 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο.
Πηελ πεξίπησζε λέσλ αγσγψλ, ην ηειηθφ θφζηνο, ζα εθθαζαξίδεηαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγνιαβίαο
κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε αγσγφο.
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ηαθηνπνίεζε νθεηιψλ παιαηνηέξσλ εηψλ ή νθεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ
πξφζζεηνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ ηξηψλ, απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζε 4 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο
δφζεηο.
2. ΓΑΠΑΛΖ ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΤΛΓΔΔΩΛ
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαηαζθεπήο ζπλδέζεσλ, ε νπνία θαη πξέπεη λα πξνθαηαβάιιεηαη (Λ.
1068/80 αξ. 14.2) εμαξηάηαη απφ ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ ζηνλ νπνίν έρεη πξφζσπν θαη ζπλδέεηαη
ην θάζε αθίλεην, θαζνξίδεηαη δε σο εμήο:
(α) Γηα δξφκνπο πιάηνπο κέρξη θαη 8,00 κέηξσλ κέζε ηηκή800 €.
(β) Γηα δξφκνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 8.00 κέηξσλ, ε δαπάλε (α) ζα
πξνζαπμάλεηαη θαηά 50 € γηα θάζε κέηξν πιάηνπο δξφκνπ πιένλ ησλ 8.00 κέηξσλ.
(γ)Γηα βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο θαη ινηπά θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ (Ξ.Γ. 6/80 αξ. 3.3)ε δαπάλε ζα
πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε ζχλδεζε θαηά 1500 € επεηδή ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηαζθεπάδεηαη
εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θξεάηην ειέγρνπ – πξνζαξκνγήο – δεηγκαηνιεςίαο απνβιήησλ.
(δ) Γηα ηελ θαηαζθεπή κφλν θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο ζε πθηζηάκελε λφκηκε ζχλδεζε
απνρέηεπζεο, ειάρηζηνπ βάζνπο 1,20κ. 500 €.
Ξξνηείλεηαη ην θφζηνο απηφ ησλ (α),(β),(γ),(δ) ,λα είλαη θαη ην νξηζηηθφ (Λ. 1068/80 αξ. 14.2),
επεηδή πξνυπνινγίζηεθε βάζεη ηνπ εκίζεσο ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηεο νδνχ θαη ηνπ ηξέρνληνο
κέηξνπ ηεο πην πξφζθαηεο εξγνιαβίαο ζηνλ Γήκν καο , γηα ηα ζπλήζε ηππηθά βάζε ζπλδέζεσλ
θαη γηα θεληξηθφ αγσγφ ηεο ηάμεο ησλ ηξηψλ (3) κέηξσλ πιεζίνλ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ.
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Γηα ηηο νδνχο ησλ νπνίσλ ε ζπληήξεζε αλήθεη ζηελ Ξεξηθέξεηα ή ην ΞΔΘΑ, πξνηείλεηαη λα κελ
ππάξρεη πεξεηαίξσ επηβάξπλζε ησλ ηδηνθηεηψλ πέξαλ απηψλ δειαδή πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηα
αλσηέξσ(α),(β),(γ),(δ).
Δπίζεο γηα ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη δελ εηδνπνηνχληαη νη ηδηνθηήηεο γηα ηπρφλ
πξνθχπηνλ ππφινηπν λα ζεσξείηαη φηη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο είλαη θαη ην νξηζηηθφ πνζφ.
Πηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο λφκηκεο ζχλδεζεο ε νπνία παξνπζηάδεη πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία
θαη ζπρλέο εκθξάμεηο, δελ αλάγεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δελ έρεη παξαιεθζεί απφ
ηελ Δ.Γ.Α.Ξ, πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Θα αλαθαηαζθεπάδεηαη αηειψο απφ ηνλ Γήκν θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ.
γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαιείηαη φπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο δήηεζε λα ηξνπνπνηεζεί ε εηζήγεζε ζην Γ.Π. κε ηελ
πξφβιεςε, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, απαιιαγήο απφ
ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ρξεψζεηο γηα ην έηνο 2022
θαη εληεχζελ θαη ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ γηα ηα έηε 2021 ή πξνγελέζηεξα γηα
ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

1. Φηιαλζξσπηθά ζσκαηεία κε θαηαζηαηηθφ πνπ έρνπλ έδξα ή παξάξηεκα εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
2. Λεναλαγεηξφκελα δεκφζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία θαη Γεκφζηνη θαη Γεκνηηθνί
Ξαηδηθνί –Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί, επζχλεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο ΘΡΞ Α.Δ.
3. Αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία πνπ έρνπλ έδξα ή παξάξηεκα
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
4. Φηινδσηθνί ζχιινγνη θαη ζσκαηεία.
5. ΘΑΞΖ θαη ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο.
Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο λα ηζρχεη κεδεληζκφο ηεο δαπάλεο δηθαησκάησλ
ζχλδεζεο, δειαδή λα κελ ρξεψλεηαη ε δαπάλε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ θαη ησλ
θξεαηίσλ επίζθεςεο, ε νπνία ζα επηβαξχλεη ηνλ Γήκν.
Γηα ηηο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο θαηεγνξίεο ζα ρξεψλεηαη κφλν ην θφζηνο ηεο
ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Ξξνεδξεχσλ έζεζε ην ζέκα σο
ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ηελ
εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ κε ην έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ηηο αξηζ. 62/2011 θαη
225/2014 πξνεγνχκελεο απνθάζεηο Γ.Π., ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1068/80, ηνπ Ξ.Γ.
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6/86, απηέο ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ. 3463/2006 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69
ηνπ Λ. 3852/2010, θαζψο επίζεο:
 Ρελ ππ’αξηζκ.πξση. 22486/18-10-2021 αίηεζε γηα ζχλδεζε απνρέηεπζεο ηνπ
λεναλαγεηξφκελνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη 3νπ Ιπθείνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο (Θηιθίο &
Γεθειείαο)
 Ρελ ππ’αξηζκ.πξση. 3909/24-02-2022 αίηεζε γηα ζχλδεζε απνρέηεπζεο ηνπ
Λένπ Γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Θ. (Φσθψλ & Θαππαδνθίαο)
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Δγθξίλεη, γηα ηνπο εηο ην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο πξναλαθεξνκέλνπο ιφγνπο, ηνλ
θαζνξηζκφ πξνθαηαβνιήο θαη νθεηιψλ γηα έξγα απνρέηεπζεο θ.ι.π. ζην Γήκν
Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1068/80 θαη ηνπ Ξ.Γ. 6/86,
ήηνη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ:
α) ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ησλ λέσλ έξγσλ απνρέηεπζεο,
β) ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο
αθηλήησλ, βάζεη ηεο Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο Απνρέηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζθεπαζζνχλ ηα δεηνχκελα έξγα,
γ) ηνπ ηξφπνπ απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζε θάζε αθίλεην.
δ) ηεο ρξέσζεο γηα ήδε θαηαζθεπαζκέλνπο θεληξηθνχο αγσγνχο απνρέηεπζεο.
σο αθνινχζσο:
Ωο ηξφπνο ππνινγηζκνχ, εγθξίλεηαη ν θαησηέξσ (αλά θαηεγνξία έξγσλ – αγσγνί,
ζπλδέζεηο):
1. ΓΑΠΑΛΖ ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΩΓΟΤ:
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγνχ, πξνθχπηεη σο εμήο:
ζ.α.*199(€/κκ)*ζπλνιηθφ κήθνο πξφζνςεο (κκ)*
= ΑΛ.1068/80
ζ.ν.
άξζξν 13.3.α
Ξξνζαχμεζε ππέξ Γήκνπ
2% * Α
= Β πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ζε 2% φπσο θαζνξίζηεθε θαη
Ξξνζαχμεζε ππέξ ΔΓΑΞ
Π.Γ.Α

22% * Α

ππ’αξηζκ. 225/2014 ΑΓΠ.
=Γ
Λ. 1068/80, άξζξν 13.3.β

=Α+Β+Γ=1/2*199€+1.99€+21,89€=123,38 €
φπνπ:
α) ζ.α. = ζπληειεζηήο αλαινγίαο ρξέσζεο αθίλεηνπ. Γηα ηε ζπλήζε πεξίπησζε γηα ηελ
νπνία ν θεληξηθφο αγσγφο εμππεξεηεί 2 ζεηξέο αθηλήησλ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε
επηκεξίδεηαη ζηα αθίλεηα κε κνλή θαη δπγή αξίζκεζε νπφηε ν ζ.α. είλαη 1/2. Ν επηκεξηζκφο
απηφο ηεο δαπάλεο ζα παξακείλεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαληη ηνπ αθηλήηνπ
ππάξρεη εγθεθξηκέλνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο.
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β) 199 €/κκ είλαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο κέηξνπ αγσγνχ. (Ρν
θφζηνο απηφ πξνέθπςε βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο εξγνιαβίαο θεληξηθψλ αγσγψλ
απνρέηεπζεο ζηνλ Γήκν καο( Α.Κ.71/21) πνπ πεξαηψζεθε ηελ 30.03.2022 θαη είλαη ην πην
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθηίκεζεο ηνπ χςνπο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θεληξηθνχ
αγσγνχ. Βάζεη απηήο ηεο εξγνιαβίαο θαηαζθεπάζηεθαλ 182,80 κέηξα αγσγψλ κε ζπλνιηθή

δαπάλε έξγνπ 36.392,88€ ήηνη (36.392,88€/182.80 κ=199€/κκ) θαη πεξηιακβάλεη αλεγκέλν
ην θφζηνο θαηαζθεπήο αγσγνχ θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο φπσο ζα πιεξσζεί ζηνλ εξγνιάβν,
θαζψο θαη ην ΦΞΑ 24%).
γ) πλνιηθφ Κήθνο Πξφζνςεο είλαη ην αλαινγηθφ άζξνηζκα ησλ κεθψλ ησλ πξνζφςεσλ
ελφο νηθνπέδνπ
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν .Κ.Π=α+2/3*β+1/2*(γ+δ+..) φπνπ
α>β>{γ,δ,..} βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 6/86 άξζξν 11.5.α.
Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ απμεκέλνπ πδξαπιηθνχ θαη ξππαληηθνχ θνξηίνπ
απαηηεζεί λα θαηαζθεπαζηεί θαη έηεξνο λένο θεληξηθφο αγσγφο πιένλ απηνχ πνπ ήδε
ιεηηνπξγεί θαη εμππεξεηεί ην ππφςε αθίλεην, ην ζπλνιηθφ κήθνο πξφζνςεο ηνπ λένπ
αγσγνχ ζα ππνινγίδεηαη κφλν βάζεη ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ν λένο αγσγφο
πξνβάιιεηαη.
δ) ζ.ν.= ζπληειεζηήο νξφθνπ είλαη ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο γηα θάζε φξνθν (ππφγεην
ή ππέξγεην). Ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη 1 γηα αθίλεηα έσο θαη 3 απνρεηεπκέλνπο νξφθνπο.
Γηα θάζε φξνθν πιένλ ησλ ηξηψλ 25% πξνζαχμεζε γηα θάζε επί πιένλ απνρεηεπφκελν
φξνθν.
Πην άζξνηζκα Α, πξνζηίζεηαη πξνζαχμεζε ππέξ Γήκνπ θαη ππέξ ΔΓΑΞ (Β+Γ), ην ζχλνιν
ησλ νπνίσλ (Α+Β+Γ) δηακνξθψλεη ηελ Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε θαηαζθεπήο Αγσγνχ
(Ξ.Γ.Α.) αλά ηξέρνλ κέηξν πξφζνςεο αθηλήηνπ.
Ζ Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε θαηαζθεπήο Αγσγνχ (Ξ.Γ.Α.) ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο σο εμήο: 30% ηνπ πνζνχ σο πξνθαηαβνιή πνπ ζα πιεξψλεηαη κέζα ζε
20 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη ην ππφινηπν πνζφ ζε 4 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο
δφζεηο. Πηελ πεξίπησζε λέσλ αγσγψλ, ην ηειηθφ θφζηνο, ζα εθθαζαξίδεηαη κεηά ην πέξαο
ηεο εξγνιαβίαο κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε αγσγφο.
Δπίζεο ε ηαθηνπνίεζε νθεηιψλ παιαηνηέξσλ εηψλ ή νθεηιψλ πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ
πξνζζήθεο νξφθνπ πέξαλ ησλ ηξηψλ, ζα γίλεηαη ζε 4 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο.
2. ΓΑΠΑΛΖ ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΤΛΓΔΔΩΛ
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαηαζθεπήο ζπλδέζεσλ, ε νπνία θαη πξέπεη λα
πξνθαηαβάιιεηαη (Λ. 1068/80 αξ. 14.2) εμαξηάηαη απφ ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ ζηνλ νπνίν
έρεη πξφζσπν θαη ζπλδέεηαη ην θάζε αθίλεην, θαζνξίδεηαη δε σο εμήο:
(α) Γηα δξφκνπο πιάηνπο κέρξη θαη 8,00 κέηξσλ κέζε ηηκή 800 €.
(β) Γηα δξφκνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 8.00 κέηξσλ, ε δαπάλε (α) ζα
πξνζαπμάλεηαη θαηά 50 € γηα θάζε κέηξν πιάηνπο δξφκνπ πιένλ ησλ 8.00 κέηξσλ.
(γ)
Γηα βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο θαη ινηπά θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ (Ξ.Γ. 6/80 αξ. 3.3)
ε δαπάλε ζα πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε ζχλδεζε θαηά 1500 € επεηδή ζηελ πεξίπησζε
απηή, θαηαζθεπάδεηαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θξεάηην ειέγρνπ – πξνζαξκνγήο –
δεηγκαηνιεςίαο απνβιήησλ.
(δ) Γηα ηελ θαηαζθεπή κφλν θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο ζε πθηζηάκελε λφκηκε ζχλδεζε
απνρέηεπζεο, ειάρηζηνπ βάζνπο 1,20κ. 500 €.
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Ρν θφζηνο απηφ ησλ (α),(β),(γ),(δ) , είλαη θαη ην νξηζηηθφ (Λ. 1068/80 αξ. 14.2), επεηδή
πξνυπνινγίζηεθε βάζεη ηνπ εκίζεσο ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηεο νδνχ θαη ηνπ ηξέρνληνο
κέηξνπ εγθεθξηκέλσλ ηηκνινγίσλ, γηα ηα ζπλήζε βάζε ζπλδέζεσλ θαη γηα θεληξηθφ αγσγφ
πιεζίνλ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ.
Γηα ηηο νδνχο ησλ νπνίσλ ε ζπληήξεζε αλήθεη ζηελ Ξεξηθέξεηα ή ην ΞΔΘΑ, δελ ζα
ππάξρεη πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ησλ ηδηνθηεηψλ, πέξαλ απηψλ δειαδή πνπ θαζνξίζηεθαλ
ζηα αλσηέξσ (α),(β),(γ),(δ) .
Δπίζεο γηα ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη δελ εηδνπνηνχληαη νη ηδηνθηήηεο γηα ηπρφλ
πξνθχπηνλ ππφινηπν, ζα ζεσξείηαη φηη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο είλαη θαη ην νξηζηηθφ
πνζφ.
Πηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο λφκηκεο ζχλδεζεο ε νπνία παξνπζηάδεη πξνβιεκαηηθή
ιεηηνπξγία, δελ αλάγεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δελ έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ
Δ.Γ.Α.Ξ, ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Θα αλαθαηαζθεπάδεηαη αηειψο απφ ηνλ Γήκν θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο απφ ηελ
Δ.Γ.Α.Ξ. γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο.


Πηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ ζεζπίδεηαη απαιιαγή απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ρξεψζεηο γηα ην έηνο 2022 θαη
εληεχζελ θαη ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ γηα ηα έηε 2021 ή πξνγελέζηεξα γηα ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

1. Φηιαλζξσπηθά ζσκαηεία κε θαηαζηαηηθφ πνπ έρνπλ έδξα ή παξάξηεκα εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
2. Λεναλαγεηξφκελα δεκφζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία θαη Γεκφζηνη θαη Γεκνηηθνί
Ξαηδηθνί –Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί, επζχλεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο ΘΡΞ Α.Δ.
3. Αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία πνπ έρνπλ έδξα ή παξάξηεκα
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
4. Φηινδσηθνί ζχιινγνη θαη ζσκαηεία.
5. ΘΑΞΖ θαη ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο.
Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζα ηζρχεη κεδεληζκφο ηεο δαπάλεο δηθαησκάησλ
ζχλδεζεο, δειαδή δελ ζα ρξεψλεηαη ε δαπάλε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ θαη ησλ
θξεαηίσλ επίζθεςεο, ε νπνία ζα επηβαξχλεη ηνλ Γήκν.
Γηα ηηο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο θαηεγνξίεο ζα ρξεψλεηαη κφλν ην θφζηνο ηεο
ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.
2. Ζ παξνχζα Απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην Ξξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 40/ 2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή.:
- Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
- Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
- Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
- Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
-Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
- Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνι. Νξγάλσλ
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