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ΔΗΜΟΣΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α ΠΟ Σ Π Α ΣΜΑ
Από το υπ αριθμ. 50/4-12-2019 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Θέρμης

Αριθμ. Αποφ. 531/2019 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για επιβολή
δικαιώματος για παροχή υπηρεσιών στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» για το έτος 2020

Στη Θέρμη και στο Δημοτικό Κατάστημα (Οικονομική Υπηρεσία – Τριάδι) σήμερα την 4η-
12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Θέρμης μετά
από την υπ’αριθ. 50339/29-11-2019 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019
(Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος Α’/2019) περί «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» με τα
οποία αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο
9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 8 μέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος
2. Αποστόλου Στυλιανός 1.Βογιατζής Δημήτριος
3. Καρκατζίνος Νικόλαος
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
4. Ζελιλίδης Δαμιανός
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
5. Λιάντας Δημήτριος
6. Φάσσας Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Μπίκος Νικόλαος
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
8. Αγοραστούδη Ευγενία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την
τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Το 8ο και το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης συζητήθηκαν πρώτα.
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Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.
3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με
το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται
και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων
και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την με αριθμ. Πρωτ. 50102/28-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύμφωνα με την οποία κατόπιν της υπ’αριθμ. 472/20-12-2018
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση της σύμβασης μεταφοράς απορριμμάτων
από αεροδρόμιο Μακεδονία έως 31/12/2019, ο Δήμος Θέρμης υπέγραψε την από 1-4-2018
σχετική σύμβαση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, με ιδία μέσα, των
απορριμμάτων (οικιακών αποβλήτων), των ανακυκλώσιμων υλικών και των ογκωδών
αντικειμένων του αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Θεσσαλονίκης για λογαριασμό της
εταιρείας “FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” που έχει
αναλάβει την διαχείριση του αεροδρομίου.
Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της εταιρείας Fraport υπεγράφη δεδομένου ότι,
βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν 4337/2015, οι υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής
απορριμμάτων παρέχονται στους Χρήστες Αεροδρομίου από τον παραχωρησιούχο και δεν
υπάρχει υποχρέωση του Δήμου Θέρμης να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, ούτε υπάρχει το
δικαίωμα είσπραξης τελών καθαριότητας.
Η ισχύουσα σύμβαση που λήγει στις 31/12/2019 προβλέπει ως επιβολή δικαιώματος για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τα 65 ευρώ ανά τόνο (65€/tn) για την αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων και 58 ευρώ ανά τόνο (58€/tn) για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων
υλικών.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ.8/2016 (α.π.7413/13-07-2016-ΑΔΑ:6ΨΕΩΟΞΧΝ-
ΟΒ1) Απόφαση Φο.Δ.Σ.Α. με θέμα “Τιμολογιακή Πολιτική του Περιφερειακού Συνδέσμου
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας από το έτος 2017 έως το 2020” και την υπ’αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ1277/Β/15-4-2019) Κ.Υ.Α. με θέμα “Κανονισμός τιμολόγησης
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με τις οποίες αφενός αυξάνονται τα
τέλη ταφής για το έτος 2020 αφετέρου εισάγεται το τέλος κυκλικής οικονομίας, έγινε
επανεκτίμηση του κόστους των ανωτέρω υπηρεσιών, προκειμένου να καθοριστεί η επιβολή
δικαιώματος για την επικείμενη σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί για το έτος 2020.
Ο προϋπολογισμός του κόστους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης έγινε με βάση ορισμένες παραδοχές και στοιχεία τα οποία αναλύονται
παρακάτω και βασίζονται τόσο στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας, όσο και σε
πραγματικά ή στατιστικά (εμπειρικά) δεδομένα.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός κόστους έγινε διαχωρίζοντας τις υπηρεσίες που αφορούν στην
αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και
στην αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων, προκειμένου να καθοριστούν τρία τέλη επιβολής
δικαιώματος.
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

 ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ CONTAINER = 1 οδηγός
 ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ= 1 οδηγός & 2 συνοδοί
 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ=300 ημέρες/έτος (εξαιρουμένων Κυριακών & αργιών)
 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ= 6h&20’

 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ=2h
 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (αφορά σε 10ετή εμπειρία με δύο τέκνα για

απασχόληση σε πλήρες ωράριο 6h&20’)=50,32€
 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (αφορά σε 10ετή εμπειρία με 2 τέκνα για

απασχόληση σε πλήρες ωράριο 6 h&20’) =45,16€
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΑΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ = 3,5tn (βάσει στοιχείων

ζυγολογίων 2018-2019)
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ = 0,20tn (βάσει

στοιχείων ζυγολογίων 2018-2019, εκ των οποίων το υπόλειμμα είναι περίπου 40%)
 ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1,30€/lt
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ=0,50lt/Km ( βάσει

του ετήσιου πίνακα στοιχείων κατανάλωσης καυσίμων & χιλιομετρικών αποστάσεων)
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ CONTAINER=0,70lt/Km
 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ=25€
 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ CONTAINER ΑΝΑ

ΗΜΕΡΑ=18€ Υπολογίζεται (ελλείψει στατιστικών στοιχείων) ότι
το ετήσιο κόστος συντήρησης & λειτουργίας του απορριμματοφόρου container θα
κυμαίνεται περίπου στα 18€/ημέρα, θεωρώντας 1.500€ για σέρβις (ανταλλακτικά,
ελαιολιπαντικά κλπ.), 1.500€ για ελαστικά (8Χ360€/λάστιχο ανά διετία), 100€ για
ΚΤΕΟ, 300€ για οδική ασφάλεια, 2.000€ για έκτακτα (βλάβη,πλύσιμο κλπ.) που
ανάγονται σε 5.400€/300ημέρες=18€/ημέρα

 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”=6Km

 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΕ ΧΥΤΑ
ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ=60Km

 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΕ ΚΔΑΥ Δ.ΘΕΡΜΗΣ=7Km
 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΑΠΟ ΚΔΑΥ ΣΕ

ΧΥΤΑ ) =15€/tn
 ΤΕΛΗ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ =30€/tn (για το

2020 βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ΦοΔΣΑ)
 ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ (βάσει της ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.31606/930/15-4-2019 Κ.Υ.Α.)
=10€/tn (μέση τιμή)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:
Με την προϋπόθεση ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται μία (1) φορά
εβδομαδιαίως ώστε το τονάζ ανά δρομολόγιο να διαμορφώνεται περίπου στους 1,4tn
(=0,20tn/ημέρα X7ημέρες).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οδηγός οχήματος ανακύκλωσης (50,32€ X 2h)/6,33h=15,89€

Συνοδός οχήματος ανακύκλωσης (45,16€ X 2h)/6,33h X 2συνοδοί=28,53€
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Κατανάλωση καυσίμων οχήματος
ανακύκλωσης

(14KmΧ0,50lt/KmX1,30€/lt)=9,10€

Κόστος συντήρησης απορριμματοφόρου (2hΧ 25€)/6,33h =7,90€

Μερικό σύνολο: 61,42 € / 1,4 tn* =43,87€ / tn

Κόστος μεταφοράς υπολείμματος
ανακύκλωσης σε ΧΥΤΑ

15€/tn

Διοικητική υποστήριξη (10%
προϋπολογισμού)

58,87Χ10%=5,87

ΣΥΝΟΛΟ 64,75€ / tn

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:
Με την προϋπόθεση ότι η αποκομιδή των οικιακών θα γίνεται ανά 3 ημέρες ώστε το τονάζ ανά
δρομολόγιο να διαμορφώνεται περίπου στους 10,5tn (=3,5tn/ημέρα X3ημέρες=10,5)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οδηγός απορριμματοφόρου 50,32€

Κατανάλωση καυσίμων απορριμματοφόρου (135KmΧ0,70lt/KmX1,30€/lt)=122,85€

Κόστος συντήρησης απορριμματοφόρου
container

18€/ημέρα Χ3ημέρες =54€

Μερικό σύνολο: (50,32+122,85+54)/10,5=21,63€/tn

Κόστος τελών ταφής ΧΥΤΑ 30€/tn

Κόστος κυκλικής οικονομίας 10€/tn

Διοικητική υποστήριξη (10% προϋπολογισμού) 61,63Χ10%=6,16

ΣΥΝΟΛΟ 67,79 €/tn

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
1. Ο χρόνος της εργασίας υπολογίζεται σε 3 ώρες περίπου
2. Η απαίτηση για την κάθε κίνηση αδειάσματος του κάδου (ανοικτή σκάφη) των

ογκωδών αποβλήτων υπολογίζεται σε 1 κάθε μήνα (βάσει των δεδομένων που διαθέτει
η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια)

3. Θα απαιτηθεί ένας (1) χειριστής μηχανήματος έργου με γερανό
4. Το κόστος του ημερομίσθιου του οδηγού μεταφοράς των ογκωδών στα 50,32 ευρώ
5. Το κόστος του πετρελαίου για τη μεταφορά είναι 1,3 ευρώ το χιλιόμετρο
6. Η απόσταση μέχρι τον αδειοδοτημένο χώρο «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ» είναι περίπου 5

χιλιόμετρα. Άρα η συνολική απόσταση μεταφοράς είναι 5 Χ 2 =10 χιλιόμετρα

ΑΔΑ: ΨΒ3ΥΩΡΣ-ΔΤΠ
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7. Το κόστος συντήρησης (λάστιχα, λάδια, ανταλλακτικά κ.λ.π.) του οχήματος
υπολογίζεται σε 25 ευρώ ανά κίνηση

8. Το κόστος αποκομιδής ογκωδών 1 φορτηγού 30 tn είναι 30 ευρώ

Επομένως το κόστος για κάθε δρομολόγιο (κίνηση οχήματος) από το χώρο του αεροδρομίου
έως τον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής εναπόθεσης ογκωδών «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ»
υπολογίζεται σε:
(50,32 / 2) + (1,3 Χ 10) + 25 + 30 = 25,16 + 13 + 25 + 30 = 93,16 ευρώ ανά δρομολόγιο
Όλα τα παραπάνω αφορούν σε αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων. Η αποκομιδή των μπαζών
που θα προκύψουν από τις εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων του
αεροδρομίου αποτελούν εργασία που επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη τους (σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία).
Συνοπτικά, προκύπτει μία ελάχιστη επιβολή δικαιώματος που ανέρχεται στα 67,79€/tn για την
αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, 64,75€/tn για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων
υλικών και 93,16€/δρ για την αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οικιακά απορρίμματα 67,79 ευρώ ανά τόνο

Ανακυκλώσιμα υλικά 64,75 ευρώ ανά τόνο

Ογκώδη απόβλητα 93,16 ευρώ ανά δρομολόγιο

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο στο κόστος των υπηρεσιών και δεν
περιλαμβάνει κόστη που ενδέχεται να προκύψουν λόγω έκτακτων γεγονότων ή τυχόν
επιδιωκόμενο όφελος.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να οριστεί το τελικό ύψος της επιβολής δικαιώματος από το Δήμο
Θέρμης για τις υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων που προτίθεται να παρέχει στο
αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και τις
διατάξεις του Ν. 4337/2015, Ν. 4555/2018 και του Ν.4623/2019 καθώς και την εισήγηση της
υπηρεσίας

Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή δικαιώματος του Δήμου Θέρμης για την
παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, με ίδια μέσα, των οικιακών απορριμμάτων, των
ανακυκλώσιμων υλικών και των ογκωδών αποβλήτων του αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
Θεσσαλονίκης για λογαριασμό της εταιρείας Fraport Greece που έχει αναλάβει την
διαχείριση του αεροδρομίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΔΑ: ΨΒ3ΥΩΡΣ-ΔΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οικιακά απορρίμματα 67,79 ευρώ ανά τόνο

Ανακυκλώσιμα υλικά 64,75 ευρώ ανά τόνο

Ογκώδη απόβλητα 93,16 ευρώ ανά δρομολόγιο

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο στο κόστος των υπηρεσιών και δεν
περιλαμβάνει κόστη που ενδέχεται να προκύψουν λόγω έκτακτων γεγονότων ή τυχόν
επιδιωκόμενο όφελος.

Οι Δ.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία και Φάσσας Χρήστος δηλώνουν παρών και θα τοποθετηθούν
σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου πριν την υποβολή της στο Δ.Σ.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 531/2019.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΒ3ΥΩΡΣ-ΔΤΠ
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