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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.23/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Παιανίας.
Αριθ. Απόφ. 166/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της με αριθ. 302/2020 (Α.Δ.Α. 6ΞΒΠΩΞ9Φ6Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των
συντελεστών των τελών ύδρευσης έτους 2021.
Στην Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου
του έτους 2020, ημέρα Τρίτη σε τακτική συνεδρίαση που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη (μέσω
εφαρμογής webex), το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας κατόπιν της με αριθ. 18761/24-122020 εγγράφου πρόσκλησης της Προέδρου αυτού, που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους
σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ.5 και 167, παρ. 1 του Ν.3852/2010,
διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα εκ των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως από 11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής τους (Α’ 55) σε εναρμόνιση με την αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 με ΑΔΑ
«Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9» απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 26, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα -Πρόεδρος Δ.Σ
1.Σταμπέλου (Μπρούλια) Χρυσούλα
2. Αγγελοπούλου – Κωνσταντίνου Ζωγράφω (Ζωή)
3. Βαρδής Ιωάννης
Η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα
κληθηκε
4. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης)
5. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος)
6. Αντωνίου Ελένη (Έλενα)
7. Κυρίτσης Γεώργιος
8. Στάμου Σπυρίδων
9. Κασαγιάννης Λάμπρος
10.Ντζακώστας Αθανάσιος
11. Ανδρέου Δημήτριος
12.Γρατσία – Πλατανιώτη Μαρία
13. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος
14. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης
15. Χουλιαράς Κωνσταντίνος
16. Βλάχου Κωνσταντίνα
17. Μπουλμέτης Κωνσταντίνος
18. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος
19. Αγγελής Σπυρίδων
20. Ανδρέου Κλειώ
21.Αβούρης Γεώργιος
22. Φιλιούσης Κωνσταντίνος
23. Βλάχος Ανέστης
24. Κατσούλης Αντώνιος
25. Κρεμμυδά Ευτυχία (Έφη)
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26. Χατζηδάβαρης Αθανάσιος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ισίδωρος Μάδης.
Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Γλυκών Νερών κ. Βαγιωνάκης Αρτέμιος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Παιανίας κ. Γιαννάκου Ιωάννα-Μαρία (Μαργιάννα).
Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Καπόγιαννη
Αλεξάνδρα.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το άνω θέμα:

ΘΕΜΑ 2
Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της με αριθ. 302/2020 (Α.Δ.Α. 6ΞΒΠΩΞ9Φ6Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των
συντελεστών των τελών ύδρευσης έτους 2021.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έπειτα από εισήγηση των
Οικονομικών Υπηρεσιών μας διαβίβασε προς έγκριση την με αριθμό 302/2020 (Α.Δ.Α.
6ΞΒΠΩΞ9-Φ6Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό
των συντελεστών των τελών ύδρευσης έτους 2021, και σύμφωνα με τα ανωτέρω την
εισάγουμε προς έγκριση και έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 38ης /18-12-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παιανίας
Αριθ. Αποφ. 302/2020
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης
έτους 2021.
Στην Παιανία σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης
της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τις 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. 18097/14-12-2020 πρόσκλησης του
Προέδρου, η οποία διεξήχθη με την δια περιφοράς διαδικασία, για την λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), της υπ’ αριθμό 40/20930/3103-2020 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, την με αριθμό 163/29-05-2020
εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμό
426/2020 με αριθ. Πρωτ. 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του ΥΠ.
ΕΣ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
και τα έξι (6) μέλη ήτοι :

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
Παρόντες:
1. Μάδης Ισίδωρος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Δάβαρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.
4. Αντωνίου Ελένη, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.
5. Θανάσης Σταύρος, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.
6. Αντωνίου Μιλτιάδης δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε.
Απόντες:
1. Ανδρέου Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κωλέτση Ζήκο, υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης έτους
2021.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. : Κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 18047/11-12-2020 εισήγησης της
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20, και τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα
σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των οποίων και οι σχετικές με την επιβολή
τελών φόρων και δικαιωμάτων.
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.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46735/2020 τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις 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», 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

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ

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 Παιανίας:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων


Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019.
 Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.247.966,52 €.
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 32.512,80 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 227.382,63 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 297.60 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 638.742,88 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 349.030,61 €
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
874.261,41 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.162,40 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 21.507,85 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 204,60 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 582.305,37 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 250.081,19 €



Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020



Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
881.804,97 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 28.336,48 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 8.758,63 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 186,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 635.198,51 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 209.325,35 €



Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 504.455,60 €
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Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
1.386.260,57 €

 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 2019


Για το σύνολο του έτους 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και
αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 1.545.025,54 €
Λειτουργικές Δ. (25.6)
Επενδύσεις (25.7)
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που
πληρώθηκαν το 2019 (25.81)
Σύνολο



1.442.063,91 €
0,00 €
102.961,63 €
1.545.025,54 €

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης

για το Δήμο

ήταν ποσό συνολικού ύψους

919.709,28 €
Λειτουργικές Δ. (25.6)
Επενδύσεις (25.7)
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που
πληρώθηκαν την ανωτέρω περίοδο
αναφοράς του 2019 (25.81)
Σύνολο



816.747,65 €
0,00 €
102.961,63 €
919.709,28 €

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2020


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
961.429,68 €.
Λειτουργικές Δ. (25.6)
Επενδύσεις (25.7)
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που
πληρώθηκαν την ανωτέρω περίοδο
αναφοράς του 2020 (25.81)
Σύνολο

871.524,26 €
0,00 €
89.905,42 €
961.429,68 €

Στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ανωτέρω περιόδου, δεν περιλαμβάνονται
δαπάνες ύψους 4.457.23 €, οι οποίες δεν πληρώθηκαν από έσοδα της ανταποδοτικής
υπηρεσίας, αλλά από την επιχορήγηση Covid-19.


Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 556.708,53 €.
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Ομοίως, στο σύνολο των προβλεπόμενων λειτουργικών δαπανών της ανωτέρω
περιόδου, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους 5.949,53 €, οι οποίες δεν θα πληρωθούν
από έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας, αλλά από την επιχορήγηση Covid-19.


Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για την
κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται / προβλέπεται να ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 1.518.138,21 €

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Παιανίας, για το οικονομικό έτος
2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.386.260,57 €, δεν ισοσκελίζουν με
το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.518.138,21 €
και εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους 131.877.64 €, είναι επιτρεπτή βάσει του υπ’ αρίθμ.
3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα
απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών
υπηρεσιών.



Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2021

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2021.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2021, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, που
παρατίθενται στην υπ’ αριθ. 89/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος
των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Παιανίας για το
2020, όπως παρατίθενται παρακάτω:
1.ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δικαίωμα παροχής (συμπεριλαμβάνει δικαίωμα σύνδεσης, εργασίες τοποθέτησης της
παροχής μέχρι 10μ από τον αγωγό και υλικά):
450 €, για οικίες και καταστήματα
600 €, για βιομηχανίες και
600 € για πυρασφάλεια.
Καταβάλλεται εφάπαξ πριν την τοποθέτηση της παροχής.
Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου καταβάλλεται δικαίωμα παροχής ανάλογα με την
διάμετρο ως εξής:
 Για παροχή διαμέτρου 3⁄4 " το δικαίωμα παροχής 800 €
 Για παροχή διαμέτρου 1" το δικαίωμα παροχής 1.200 €
 Για παροχή διαμέτρου 1 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 1.500 €
 Για παροχή διαμέτρου 2 " το δικαίωμα παροχής 2.000 €
 Για παροχή διαμέτρου 2 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 2.500 €
 Για παροχή διαμέτρου 3" το δικαίωμα παροχής 3.000 €
2. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ)



Πάγιο τέλος ύδρευσης: 7 €
Τιμολόγιο Ύδρευσης:

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
(1) Γενικό Τιμολόγιο:
(0-30) κ.μ.: 0,70€/κ.μ
(31-60) κ.μ.: 0,98 € κ.μ
(61-80) κ.μ.: 1,20 €/κ.μ
(81-100) κ.μ.: 1,40 €/κ.μ
(101 κ.μ. και άνω): 2,55€/ κ.μ
(2) Πολύτεκνες Οικογένειες: 0,70 € ανά κ.μ ως ο νέος Κανονισμός Ύδρευσης (άρθρο 5ο παρ. 2)
(3) Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 0,70 €/ κ.μ ως ο νέος Κανονισμός
Ύδρευσης (άρθρο 5ο παρ. 6)
(4) Άποροι: Τα πρώτα 20 κ.μ δωρεάν και μετά χρέωση 0,70/κ.μ ως ο νέος Κανονισμός
Ύδρευσης (άρθρο 5ο παρ. 3)
(5) Σύλλογοι: 0,70 € ανά κ.μ ως ο νέος Κανονισμός Ύδρευσης (άρθρο 5ο παρ. 4)
4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
α. Επέκταση δικτύου: 30 € ανά μέτρο
β. Αλλαγή υδρομέτρου λόγω παλαιότητας έπειτα από αίτηση: 45 €
γ. Τέλος διακοπής – επανασύνδεσης λόγω χρεών: 30 €
δ. Τέλος επανασύνδεσης: 15 €
ε. Τέλος μεταφοράς υδρομετρητού: 15 €.
στ. Απομάκρυνση υλικών από σκεπασμένα φρεάτια που οφείλεται στον χρήστη 200 €.
ζ. Πρόστιμο παράνομης επανυδροδότησης έπειτα από διακοπή: 50 €.
η. Τέλος ελέγχου υδρομέτρου, χωρίς να αποδειχτεί βλάβη: 10 €.
θ. Πρόστιμο λαθραίας υδροδότησης: Από 100 € έως 12.000€ έπειτα από́ απόφαση Δημάρχου.

Κ.Α.Ε.

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
(Με βάσει τις ισχύουσες χρεώσεις)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ

0321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο

0322

Τέλος ύδρευσης

0324

Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.132.632,16 €

3212

Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως

2.798.087,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

29.000,00 €
442.500,00 €
500,00 €

4.402.719,76 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2021, προσδιορίζονται με
βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2019 και 2020. Η πρόβλεψη των κωδικών 3212 και 3214,
αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που
θα επαναβεβαιωθούν στο 2021. Το αναγραφόμενο ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2020 με την πρόβλεψη μη είσπραξης
(25.85). Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που
θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι: (3212) – (25.8511) = 2.798.087,60 € - 2.449.056,99 € = 349.030,61
€.


Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021

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 2021
25-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

200.000,00 €

25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

16.000,00 €

25-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στα πλαίσια πρόσληψης της
πανδημίας με covid-19 με τετράμηνη διάρκεια (1 τεχνίτης
υδραυλικός ΔΕ)

9.500,00 €

25-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

5.000,00 €

25-6051.001 Εισφορά υπερ του Τ. Υ.Δ.Κ.Υ τακτικού προσωπικού
10.000,00 €
25-6051.002 Εισφορά υπέρ συντάξεως τακτικών υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)
20.000,00 €
25-6051.003 Κράτηση υπερ ΙΚΑ
6.500,00 €
25-6051.004 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

5.500,00 €

25-6054.001 Εισφορά υπερ του Ι.Κ. Α στις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

3.000,00 €

25-6061.001 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της
Υπηρεσίας -2020

10.000,00 €

25-6061.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του
Δήμου έτους 2018

4.275,02 €

25-6062.001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)
6.500,00 €
25-6063.007 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού του Δήμου 2019 συνεχ. εως
3.10.2021
25-6142.002 Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων για τα υλικά
αποχέτευσης ΣΥΝΕΧ
25-6142.003 Δαπάνη για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης ΣΥΝΕΧ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ( σύμβαση αριθ πρωτ. 3483/20-3-2019)
25-6142.004 Αναλύσεις νερού ύδρευσης Δήμου Παιανίας -Γλυκών Νερών &

8.687,54 €
20.000,00 €
4.930,36 €
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παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος έτους 2021
25-6142.005 Δαπάνη για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης διάρκειας
(2) ετών

10.000,00 €
34.000,00 €

25-6253.002 Ασφάλιστρα οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2021
3.500,00 €
25-6263.002 Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων της
Υπηρεσίας Ύδρευσης 2020 ΣΥΝΕΧ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΠΟΣΟ 50.000€ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ
50.000€
25-6263.004 Πλύσιμο γρασάρισμα οχημάτων του Δήμου έτους 2021

50.000,00 €

2.000,00 €
25-6263.007 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων ύδρευσης
έτους 2018-2019 συνεχ.
25-6264.005 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δήμου Παιανίας έτους
2019 συνεχ. (ποσό σύμβασης 9.858€)
25-6273.001 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάπτυξη δικτύου
φυσικού αερίου 2019 συνεχ. (σύμβαση αριθ πρωτ 12307/8-92020)
25-6279.002 Αξία αγοραζόμενου νερού έτους 2021

39.115,00 €
4.960,00 €
20.705,52 €
1.229.213,27 €

25-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων

2.993,00 €

25-6614.001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

1.000,00 €

25-6641.006 Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της υπηρεσίας ύδρευσης
2019-2020 συνεχ.

2.565,00 €

25-6641.008 Προμήθεια καυσίμων για οχήματα ύδρευσης του Δήμου
(πολυετής δαπάνη για το έτος 2021 ποσό 20.000 € και για το
έτος 2022 ποσό 20.000 €)
25-6662.001 Προμήθεια υλικών ύδρευσης συνεχ. (ποσό σύμβασης
19.999,846)

20.000,00 €

9.176,00 €

25-6662.003 Προμήθεια υδρομετρητών έτους 2021
10.000,00 €
25-6662.004 Προμήθεια υλικών ύδρευσης -2021
50.000,00 €
25-6662.005 Προμήθεια ασφαλτομίγματος έτους 2021
30.000,00 €
25-6662.007 Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών & ανταλλακτικών τους.
10.000,00 €
25-6662.011 Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2019 συνεχ (ποσό
σύμβασης 22.2816)

10.236,06 €

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
25-7135.001 Προμήθεια υδρομετρητών
24.738,00 €
25-8113.001 Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.
25-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44.568,00 €
2.449.056,99 €
4.402.719,76 €

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ ατ α :
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 46735/2020 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2021», τα έσοδα του έτους 2021, τα
οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 4.402.719,76 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις
προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του
έτους 2021 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 4.402.719,76 €.
Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος 2021,
προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις
προβλεπόμενες δαπάνες.
Συνεπώς, το ύψος των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, προτείνεται να
διαμορφωθεί και να καθοριστεί και για το 2021 ως εξής:
1. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δικαίωμα παροχής (συμπεριλαμβάνει δικαίωμα σύνδεσης, εργασίες τοποθέτησης της
παροχής μέχρι 10μ από τον αγωγό και υλικά):
450 €, για οικίες και καταστήματα
600 €, για βιομηχανίες και
600 € για πυρασφάλεια.
Καταβάλλεται εφάπαξ πριν την τοποθέτηση της παροχής.
Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου καταβάλλεται δικαίωμα παροχής ανάλογα με την
διάμετρο ως εξής:







Για παροχή διαμέτρου 3⁄4 " το δικαίωμα παροχής 800 €
Για παροχή διαμέτρου 1" το δικαίωμα παροχής 1.200 €
Για παροχή διαμέτρου 1 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 1.500 €
Για παροχή διαμέτρου 2 " το δικαίωμα παροχής 2.000 €
Για παροχή διαμέτρου 2 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 2.500 €
Για παροχή διαμέτρου 3" το δικαίωμα παροχής 3.000 €

2. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ)



Πάγιο τέλος ύδρευσης: 7 €
Τιμολόγιο Ύδρευσης:

(1) Γενικό Τιμολόγιο:
(0-30) κ.μ.: 0,70€/κ.μ
(31-60) κ.μ.: 0,98 € κ.μ

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
(61-80) κ.μ.: 1,20 €/κ.μ
(81-100) κ.μ.: 1,40 €/κ.μ
(101 κ.μ. και άνω): 2,55€/ κ.μ
(2) Πολύτεκνες Οικογένειες: 0,70 € ανά κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης (άρθρο 5 ο παρ. 2)
(3) Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 0,50 €/ κ.μ
(4) Άποροι: Τα πρώτα 20 κ.μ δωρεάν και μετά χρέωση 0,70/κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης
(άρθρο 5ο παρ. 3)
(5) Σύλλογοι: 0,50 € ανά κ.μ

4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
α. Επέκταση δικτύου: 30 € ανά μέτρο
β. Αλλαγή υδρομέτρου λόγω παλαιότητας έπειτα από αίτηση: 45 €
γ. Τέλος διακοπής – επανασύνδεσης λόγω χρεών: 30 €
δ. Τέλος επανασύνδεσης: 15 €
ε. Τέλος μεταφοράς υδρομετρητού: 15 €.
στ. Απομάκρυνση υλικών από σκεπασμένα φρεάτια που οφείλεται στον χρήστη 200 €.
ζ. Πρόστιμο παράνομης επανυδροδότησης έπειτα από διακοπή: 50 €.
η. Τέλος ελέγχου υδρομέτρου, χωρίς να αποδειχτεί βλάβη: 10 €.
θ. Πρόστιμο λαθραίας υδροδότησης: Από 100 € έως 12.000€ έπειτα από́ απόφαση Δημάρχου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής και έλαβε υπόψη της την με αριθ.

πρωτ.

18047/11-12-2020 εισήγηση της

Οικονομικής Υπηρεσίας,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Αναστόπουλου
Κωνσταντίνου
Καθορίζει τους συντελεστές των τελών ύδρευσης έτους 2021 όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
1. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δικαίωμα παροχής (συμπεριλαμβάνει δικαίωμα σύνδεσης, εργασίες τοποθέτησης της
παροχής μέχρι 10μ από τον αγωγό και υλικά):
450 €, για οικίες και καταστήματα
600 €, για βιομηχανίες και
600 € για πυρασφάλεια.
Καταβάλλεται εφάπαξ πριν την τοποθέτηση της παροχής.
Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου καταβάλλεται δικαίωμα παροχής ανάλογα με την
διάμετρο ως εξής:



Για παροχή διαμέτρου 3⁄4 " το δικαίωμα παροχής 800 €
Για παροχή διαμέτρου 1" το δικαίωμα παροχής 1.200 €
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Για παροχή διαμέτρου 1 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 1.500 €
Για παροχή διαμέτρου 2 " το δικαίωμα παροχής 2.000 €
Για παροχή διαμέτρου 2 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 2.500 €
Για παροχή διαμέτρου 3" το δικαίωμα παροχής 3.000 €

2. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ)



Πάγιο τέλος ύδρευσης: 7 €
Τιμολόγιο Ύδρευσης:

(1) Γενικό Τιμολόγιο:
(0-30) κ.μ.: 0,70€/κ.μ
(31-60) κ.μ.: 0,98 € κ.μ
(61-80) κ.μ.: 1,20 €/κ.μ
(81-100) κ.μ.: 1,40 €/κ.μ
(101 κ.μ. και άνω): 2,55€/ κ.μ
(2) Πολύτεκνες Οικογένειες: 0,70 € ανά κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης (άρθρο 5 ο παρ. 2)
(3) Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 0,50 €/ κ.μ
(4) Άποροι: Τα πρώτα 20 κ.μ δωρεάν και μετά χρέωση 0,70/κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης
(άρθρο 5ο παρ. 3)
(5) Σύλλογοι: 0,50 € ανά κ.μ
4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
α. Επέκταση δικτύου: 30 € ανά μέτρο
β. Αλλαγή υδρομέτρου λόγω παλαιότητας έπειτα από αίτηση: 45 €
γ. Τέλος διακοπής – επανασύνδεσης λόγω χρεών: 30 €
δ. Τέλος επανασύνδεσης: 15 €
ε. Τέλος μεταφοράς υδρομετρητού: 15 €.
στ. Απομάκρυνση υλικών από σκεπασμένα φρεάτια που οφείλεται στον χρήστη 200 €.
ζ. Πρόστιμο παράνομης επανυδροδότησης έπειτα από διακοπή: 50 €.
η. Τέλος ελέγχου υδρομέτρου, χωρίς να αποδειχτεί βλάβη: 10 €.
θ. Πρόστιμο λαθραίας υδροδότησης: Από 100 € έως 12.000€ έπειτα από́ απόφαση Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη

1. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος
2. Δάβαρης Γεώργιος
3. Αντωνίου Ελένη
4. Θανάσης Σταύρος
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Ακριβές Απόσπασμα

5. Αντωνίου Μιλτιάδης

Παιανία 18-12-2020
Ο Δήμαρχος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την με αριθ. Πρωτ. 18047/11-12-2020 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου.


Την με αριθμό 302/2020 (Α.Δ.Α. 6ΞΒΠΩΞ9-Φ6Χ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης
έτους 2021.



Την υπ’αριθ. 18954/29-12-2020 εναλλακτική πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των
συντελεστών των τελών ύδρευσης 2021 της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ».



Το υπ’αριθ.18954/29-12-2020 έγγραφο απάντηση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί
της εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
μειοψηφούντων των κ. Μπουλμέτη Κωνσταντίνου, Αναστόπουλου
Κωνσταντίνου, Αγγελή Σπυρίδωνα, Ανδρέου Κλειούς, Αβούρη Γεωργίου (5
ψήφοι) οι οποίοι καταψήφισαν την εισήγηση και την εναλλακτική πρόταση.
Υπέρ της εναλλακτικής πρότασης ψήφισαν οι: Στάμου Σπυρίδων,
Κασαγιάννης Λάμπρος, Ντζακώστας Αθανάσιος, Ανδρέου Δημήτριος, ΓρατσίαΠλατανιώτη Μαρία, Φιλιούσης Κωνσταντίνος, Κατσούλης Αντώνιος, Κρεμμυδά
Ευτυχία (Έφη) και Χατζηδάβαρης Αθανάσιος (9 ψήφοι)
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οι: Αγγελοπούλου _Κωνσταντίνου Ζωγράφω
(Ζωή), Βαρδής Ιωάννης, Λεκκάκου Φρέσκου Μάρθα, Δάβαρης Γεώργιος
(Μπάμης), Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος), Αντωνίου Ελένη (Έλενα), Κυρίτσης
Γεώργιος, Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος, Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης,
Χουλιαράς Κωνσταντίνος, Βλάχου Κωνσταντίνα και Βλάχος Ανέστης (12
ψήφοι)

Την έγκριση της με αριθμό 302/2020 (Α.Δ.Α. 6ΞΒΠΩΞ9-Φ6Χ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών των τελών
ύδρευσης έτους 2021 όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος και καθορίζει τους συντελεστές των τελών ύδρευσης έτους 2021 όπως
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ

1. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δικαίωμα παροχής (συμπεριλαμβάνει δικαίωμα σύνδεσης, εργασίες τοποθέτησης της
παροχής μέχρι 10μ από τον αγωγό και υλικά):
450 €, για οικίες και καταστήματα
600 €, για βιομηχανίες και
600 € για πυρασφάλεια.
Καταβάλλεται εφάπαξ πριν την τοποθέτηση της παροχής.
Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου καταβάλλεται δικαίωμα παροχής ανάλογα με την
διάμετρο ως εξής:







Για παροχή διαμέτρου 3⁄4 " το δικαίωμα παροχής 800 €
Για παροχή διαμέτρου 1" το δικαίωμα παροχής 1.200 €
Για παροχή διαμέτρου 1 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 1.500 €
Για παροχή διαμέτρου 2 " το δικαίωμα παροχής 2.000 €
Για παροχή διαμέτρου 2 1⁄2 " το δικαίωμα παροχής 2.500 €
Για παροχή διαμέτρου 3" το δικαίωμα παροχής 3.000 €

2. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ)



Πάγιο τέλος ύδρευσης: 7 €
Τιμολόγιο Ύδρευσης:

(1) Γενικό Τιμολόγιο:
(0-30) κ.μ.: 0,70€/κ.μ
(31-60) κ.μ.: 0,98 € κ.μ
(61-80) κ.μ.: 1,20 €/κ.μ
(81-100) κ.μ.: 1,40 €/κ.μ
(101 κ.μ. και άνω): 2,55€/ κ.μ
(2) Πολύτεκνες Οικογένειες: 0,70 € ανά κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης (άρθρο 5 ο παρ. 2)
(3) Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 0,50 €/ κ.μ
(4) Άποροι: Τα πρώτα 20 κ.μ δωρεάν και μετά χρέωση 0,70/κ.μ ως ο Κανονισμός Ύδρευσης
(άρθρο 5ο παρ. 3)
(5) Σύλλογοι: 0,50 € ανά κ.μ
4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
α. Επέκταση δικτύου: 30 € ανά μέτρο
β. Αλλαγή υδρομέτρου λόγω παλαιότητας έπειτα από αίτηση: 45 €

ΑΔΑ: ΩΥΕΙΩΞ9-ΥΛΛ
γ. Τέλος διακοπής – επανασύνδεσης λόγω χρεών: 30 €
δ. Τέλος επανασύνδεσης: 15 €
ε. Τέλος μεταφοράς υδρομετρητού: 15 €.
στ. Απομάκρυνση υλικών από σκεπασμένα φρεάτια που οφείλεται στον χρήστη 200 €.
ζ. Πρόστιμο παράνομης επανυδροδότησης έπειτα από διακοπή: 50 €.
η. Τέλος ελέγχου υδρομέτρου, χωρίς να αποδειχτεί βλάβη: 10 €.
θ. Πρόστιμο λαθραίας υδροδότησης: Από 100 € έως 12.000€ έπειτα από́ απόφαση Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα

Ακριβές απόσπασμα
Παιανία, 29-12-2020
Ο Δήμαρχος

Ισίδωρος Στ. Μάδης
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Τα μέλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ (ΖΩΗ) του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΜΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΥΓΚΙΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΡΑΤΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ (ΝΤΟΥΛΙΟΣ) ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΩΝΑΣ ΞΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΟΥΜΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

