
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              
Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ – ∆.Ε.Υ.Α.Ο. 
 
                                                   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  24 
                                      Από το   2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ   25-02-2015 
 

                     ΘΕΜΑ:  «Τιµολογιακή Πολιτική Έτους 2015 της ∆.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας ». 
 

 Στην Ορεστιάδα σήµερα 25  Φεβρουαρίου  2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  µ.µ. 
συνεδρίασε τακτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ορεστιάδας στα γραφεία της, κατόπιν της υπ’αρ.353/19-02-2015, έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80 µε παρόντα 
τακτικά µέλη τους κ.κ. 

 
1. ΤΣΕΛΕΜΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ                                  2. ΤΟΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
3. ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΧΡΗΣΤΟ                                 4. ΜΟΥΤΟΥΣΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ 
5. ΑΛΕΞΙΑ∆Η-ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ             6. ΤΣΙΦΟΥΝΤΙ∆Η Ο∆ΥΣΣΕΑ 
7. ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
Παραβρέθηκε ο Γ. ∆ιευθυντής της ∆.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τριανταφυλλίδης Πολυχρόνης, σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1069/80. 
 
ΑΠΩΝ : ΟΥ∆ΕΙΣ 
Επί του τελευταίου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  σχετικά µε την Τιµολογιακή Πολιτική 
της ∆ΕΥΑ Ορεστιάδας ο Πρόεδρος λέγει τα παρακάτω:  

• Οι  ∆.Ε.Υ.Α. λόγω του θεσµικού τους πλαισίου και των δυνατοτήτων  που τους 
παρέχει  έχουν επιτελέσει σηµαντικό έργο στην προστασία του περιβάλλοντος, της 
δηµόσιας υγείας, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

• Τα οικονοµικά της Επιχείρησης, µας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε σε 
µείωση των τελών & υπηρεσιών ύδρευσης, σε σχέση  µε την αριθµ. 37/2014 απόφαση 
του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας. 

• Συγκεκριµένα προτείνω να µειωθούνε κατά 10% όλες οι κατηγορίες των τελών & 
υπηρεσιών ύδρευσης. 

• Το τέλος σύνδεσης (άδειες) µε το δίκτυο ύδρευσης για την πόλη της Ορεστιάδας να 
µειωθεί από 150,00€ σε 100,00€ έτσι ώστε να εξισωθεί µε τα υπόλοιπα  ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα των πρώην ∆ήµων Ν. Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου για τους οποίους 
ισχύει η τιµή των 100,00€. 

• Το τέλος σύνδεσης (άδειες) µε το δίκτυο αποχέτευσης να µειωθεί κατά 30% σε όλες τις 
κατηγορίες του ρυµοτοµικού χάρτη του σχεδίου πόλης Ορεστιάδας (έτσι όπως 
εµφανίζονται στην 37/2014 απόφαση). 

• Τα τέλη αποχέτευσης  παραµένουν (δεν µειώνονται) σταθερά και θα υπολογίζονται 
σύµφωνα µε την προηγούµενη ισχύουσα τιµή κυβικού νερού µε βάση των κλιµακίων 
που ισχύουν µε την 37/2014 απόφαση. 

• Στο Κοινωνικό Τιµολόγιο  εντάσσονται και οι φοιτητές των Πανεπηστιµιακών Σχολών 
της  πόλης Ορεστιάδας,  που η ένταξη αυτή θα σηµαίνει για τους φοιτητές µείωση της 
αξίας νερού κατά 50% περίπου. Ακόµη θα ήθελα να επισηµάνω ότι φοιτητές που 
κατάγονται από την πόλη της Ορεστιάδας και ενοικιάζουν  εκτός της οικογενειακής 
εστίας θα εντάσσονται και αυτοί στο Κοινωνικό  Τιµολόγιο. Πάντα µε την προϋπόθεση  
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ότι όσοι φοιτούν & θέλουν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Τιµολόγιο θα προσκοµίζουν κάθε έτος  
βεβαίωση σπουδών. 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Σύµβουλος κ. Μουτουσίδης Γεώργιος και πρότεινε, στο 
Κοινωνικό Τιµολόγιο να ενταχθούν και οι Τρίτεκνοι, µακροχρόνιοι άνεργοι, οικογένειες µε 
άτοµα άνω των 70 ετών µε εισοδηµατικά  κριτήρια,  καθώς και µείωση παγίου. 
Ακολούθως τον λόγο πήραν  τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. οι οποίοι συντάχθηκαν µε την 
εισήγηση του Προέδρου και όχι µε την πρόταση του κ. Μουτουσίδη. 
Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν επί του θέµατος. 
 
 
                                                ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Έχοντας υπόψη του: 
� Τα άρθρα 10,11, 25 & 26 του Ν. 1069/80, και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

• Μειώνει κατά 10% όλες οι κατηγορίες των τελών & υπηρεσιών ύδρευσης. 
• Το τέλος σύνδεσης (άδειες) µε το δίκτυο ύδρευσης για την πόλη της Ορεστιάδας 

µειώνεται από 150,00€ σε 100,00€ έτσι ώστε να εξισωθεί µε τα υπόλοιπα  ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα των πρώην ∆ήµων Ν. Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου για τους οποίους 
ισχύει η τιµή των 100,00€. 

• Το τέλος σύνδεσης (άδειες) µε το δίκτυο αποχέτευσης µειώνεται κατά 30% σε όλες τις 
κατηγορίες του ρυµοτοµικού χάρτη του σχεδίου πόλης Ορεστιάδας (έτσι όπως 
εµφανίζονται στην 37/2014 απόφαση). 

• Τα τέλη αποχέτευσης  παραµένουν σταθερά (δεν µειώνονται) και θα υπολογίζονται 
σύµφωνα µε την προηγούµενη ισχύουσα τιµή κυβικού νερού µε βάση των κλιµακίων 
που ισχύουν µε την 37/2014 απόφαση. 

• Στο Κοινωνικό Τιµολόγιο  εντάσσονται και οι φοιτητές των Πανεπιστηµιακών Σχολών 
της  πόλης Ορεστιάδας,  που η ένταξη αυτή θα σηµαίνει για τους φοιτητές µείωση της 
αξίας νερού περίπου 50%. Οι φοιτητές που κατάγονται από την πόλη της Ορεστιάδας 
και ενοικιάζουν  εκτός της οικογενειακής εστίας θα εντάσσονται & αυτοί στο 
Κοινωνικό Τιµολόγιο. Πάντα µε την προϋπόθεση ότι όσοι φοιτούν & θέλουν να 
ενταχθούν στο Κοινωνικό Τιµολόγιο θα προσκοµίζουν κάθε έτος  βεβαίωση σπουδών. 

 
 
 
                                                                                    
• Η Τιµολογιακή Πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α.  Ορεστιάδας έτους 2015  διαµορφώνεται  όπως 
      παρακάτω:  
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ. 
Οι προτεινόµενες τιµές , για όλα τα τέλη,  δεν περιλαµβάνουν τον ΦΠΑ  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ44ΟΡΥΤ-ΣΛ0



 3 

Α. ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΚΑΤ/ΛΩΣΗΣ 
ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(37/2014) 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(24/2015) 
               0--20 0,55€ 0,50€ 
             21--60 0,63€ 0,57€ 
             61--120 0,72€ 0,65€ 

 
 
1. Οικιακή χρήση 

       121- & άνω 0,85€ 0,77€ 
2. Επαγγελµατική  
    χρήση                   

Ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης 

0,72€ 0,65€ 

3. Βιοµηχανική χρήση Ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης 

1,78€ 1,60€ 

4.α. ∆ηµόσιο πόλης 
Ορεστιάδας 

Ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης 

2,25€ 2,03€ 

4.β.∆ηµόσιο εκτός πόλης 
Ορεστιάδας 

 1,70€ 1,53€ 

5.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Πολύτεκνες 
οικογένειες, ΑΜΕΑ 
(Νεφροπαθείς που ανήκουν 
στο τελικό στάδιο, 
Παραπληγικοί µε κινητικά 
προβλήµατα αναπηρίας  
(καρότσι), Τυφλοί, 
Κωφάλαλοι, Βαρεία νοητική 
καθυστέρηση µε αδυναµία 
λεκτικής επικοινωνίας 
διαταραχής συµπεριφοράς 
και κρίσεις Ε΄ εφ όρου ζωής 
και για κάθε βιοποριστικό 
επάγγελµα, Σκλήρυνση κατά 
πλάκας),  Σχολεία, 
Εκκλησίες, µονογονειακές 
οικογένειες, άνεργο µέλος  
οικογένειας µε Α.ΜΕ.Α, 
Φοιτητές 

 
Ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης 

0,32€ 0,29€ 

6. Κοινόχρηστες παροχές 
πολυκατοικιών. 

Ως τιµολόγιο 
οικιακής χρήσης  

  

7. Πάγιο τέλος 5 €/ µήνα     
Η βεβαίωση και η χρέωση της κατανάλωσης νερού θα είναι ανά τρίµηνο. 
   
                            
Β. ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
1.∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΛΕΠΤΗΣ –ΣΑΚΚΟΥ -  
ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- Μ.∆ΟΞΙΠΑΡΑ-ΒΑΛΤΟΥ-          ΠΑΤΑΓΗΣ-ΧΑΝ∆ΡΑ-  
ΘΟΥΡΙΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ 

2. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 
3  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
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4. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ. 
1. Για όλα  τα παραπάνω  ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα  θα ισχύσει η σταθερή τιµή    0,46€/m3  
ανεξαρτήτως κατανάλωσης (από 0,51€/m3)   
2. Πάγιο τέλος 3,75 € /Μήνα ήτοι 45,00 € ετησίως. 
Η βεβαίωση και η χρέωση της κατανάλωσης & η έκδοση λογαριασµών θα  είναι ανά 
τετράµηνο. 
3. Για το ∆.∆. Ριζίων και για τις 661 παροχές του θα ισχύσουν τα παρακάτω :  
   α) Για την κατανάλωση νερού θα ισχύσει η Απόφαση 37/2014  µειωµένη κατά 10%  
   β) Το Πάγιο Τέλος 3,75 € / µήνα ήτοι 45,00 € ετησίως. 
 Η Τιµολογιακή αυτή θα ισχύσει έως την τοποθέτηση υδροµέτρων σε κάθε παροχή. 
4. Για τις παροχές Επαγγελµατικής -  Βιοµηχανικής χρήσης θα ισχύσει η τιµή των  
0,57€/m3  (από 0,63€/m3 ) και  1,22€ / m3 (από 1,36€/m3)   αντίστοιχα. 
5. Για όλα τα παραπάνω ∆.∆ θα ισχύει το Κοινωνικό Τιµολόγιο. 

               
 
 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ &ΤΟΕΒ ΠΛΑΤΗΣ 
(ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 
1. Για το Στρατιωτικό φυλάκιο Μαρασίων που υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης στην 
υπάρχουσα τιµή (απόφαση 37/2014) 4.210€ γίνεται µείωση 10% ήτοι 3789€ και θα καταβάλλεται 
εφάπαξ κάθε Σεπτέµβριο. 
2.  Για το 21ο Σύνταγµα Πεζικού Πλάτης που υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης στην υπάρχουσα 
τιµή (απόφαση 37/2014) 13.090€ γίνεται µείωση 10% ήτοι 11.781€ και θα καταβάλλεται εφάπαξ 
κάθε Σεπτέµβριο. 
3. Για το ΤΟΕΒ Πλάτης που υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης στην υπάρχουσα τιµή (απόφαση 
37/2014) 285,34€ γίνεται µείωση 10% ήτοι 256,80€ και θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε Σεπτέµβριο.  
      
∆. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

   1. Η κατανάλωση νερού θα χρεώνεται µε  0,14€/m3  (από 0,15€/m3) 
   2. Η άδεια ύδρευσης θα χρεώνεται σε 50,00 € 

3. Οι τιµές αυτές θα ισχύσουν µόνο µε την προσκόµιση δικαιολογητικών από την ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας, που θα αποδεικνύουν ότι διατηρούν κτηνοτροφικές µονάδες. 

 
 
Ε. ΤΕΛΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ & ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (παρ. δ άρθρο 10 Ν.1069/80)     
Α. Το τέλος δαπάνης διακλάδωσης & σύνδεσης µε το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης βαρύνει τους  

καταναλωτές & καθορίζετε ως εξής: 
-Σε χώµα , 70 € υλικά + 20,00 € το µέτρο 
-Σε τσιµέντο 70 € υλικά + 32,00 € το µέτρο.                                                                             
Για τα Τέλη ∆απάνη Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα προκαταβάλλεται το ποσό των υλικών και 
µετά την περαίωση των εργασιών θα γίνεται η εξόφληση της δαπάνης. 

 
 
Β. Το τέλος δαπάνης διακλάδωσης αποχέτευσης βαρύνει τους   καταναλωτές  & 
καθορίζετε σύµφωνα µε το άρθρο 10 Ν.1069/80. 
 
ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ(άδειες)  ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  (παρ. ε,  άρθρο 10 
Ν.1069/80) 
1.Για την πόλη της Ορεστιάδας και τον  οι άδειες ύδρευσης  ανέρχονται  σε 100,00€ (από 
150,00€) 
2.   α)  Για τα δηµοτικά διαµερίσµατα Χειµωνίου-Θούριο – Λεπτή – Νεοχωρίου – Πύργου-
Παταγής Βάλτου – Χανδρά – Σάκκου και Μεγάλης ∆οξιπάρας  
      β) Για τα δηµοτικά διαµερίσµατα πρώην ∆ήµου Βύσσας  
      γ) Για τα δηµοτικά διαµερίσµατα πρώην ∆ήµου Τριγώνου 
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      δ) Για τα δηµοτικά διαµερίσµατα πρώην ∆ήµου Κυπρίνου 
      θα ανέρχονται σε 100,00 €. 
 
Ζ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (άδειες) ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                               
(παρ. γ, άρθρο 10 Ν.1069/80) 

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ περιοχής ΙΑ, ΙΙΑ 
Του ρυµοτοµικού χάρτη του 
Σχεδίου πόλης Ν. Ορεστιάδας  3,71 €/ τ.µ.  (από 5,30€) 
 
Β. Κατοικίες ΙΙΙΒ, ΙVΓ, VΒ  
Του σχεδίου πόλης Ν. Ορεστιάδας  3,08 €/τ.µ.    (από 4,40€) 

 
Γ. Κατοικίες περιοχής VIII ∆ του 
Ρυµοτοµικού χάρτη του σχεδίου 
Πόλης Ν. Ορεστιάδας των οικισµών 
Καθώς & των ∆. ∆. Ορ/δας    2,10 €/τ.µ. (από 3,00€) 
                                                                                                                                 
Με την ελάχιστη χρέωση των 50 € / τ.µ.  για όλες τις κατηγορίες. 

 
Η. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (παρ. στ, άρθρο 10 Ν.1069/80). 

Το τέλος χρήσης υπονόµου καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του 
καταναλισκόµενου ύδατος, σύµφωνα µε τις κλίµακες των τιµών της 37/2014 
απόφαση. 

 
 
Θ. ΤΕΛΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ &      
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άρθρο 10 Ν.1069/80). 

Α)Το τέλος δαπάνης µετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων καις συνδέσεων 
Ύδρευσης ή  αποχ/σης επιβάλλεται απολογιστικά. ∆ηλαδή η χρέωση υλικών, 
µηχανηµάτων και εργασιών µε την τιµή κόστους προσαυξηµένη κατά 25% . 
 
Β)Το τέλος επανασύνδεσης ή σφράγισης των υδροµέτρων καθορίζεται στο ποσό 
των 20 €. 

Ι. Η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
 Α)   Υδρόµετρα  ½  ίντσας (απλής ροής )  30,00 € 
            Υδρόµετρα ½  ίντσας (ογκοµετρικά)                       50,00 € 
        Υδρόµετρα 3/4 ίντσας               35,00 € 
         Υδρόµετρα 1́ ΄ ίντσας               45,00 € 
 
Β)    Το ποσό της « Εγγύησης Κατανάλωσης Νερού Ενοικιαστών»   καθορίζεται στο ποσό 
των 100 €. 
 
Κ. ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

Έσοδα από αποφρακτικό µηχάνηµα:  
Α)Ως ελάχιστη αποζηµίωση χρήσης αποφρακτικού οχήµατος καθορίζεται το ποσό 
των 50 €/ώρα 
Β) Η αποζηµίωση χρήσης του αποφρακτικού οχήµατος ανεξάρτητα από την 
διατοµή καθορίζεται σε 50 €/ώρα. 
Γ) Για την Χρήση του Αποφρακτικού θα καταβάλλεται το ποσό των 50,00 € ως 
προκαταβολή και εκκαθάριση θα γίνεται µε το πέρας των εργασιών. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
Όλες οι τιµές εκτός των εγγυήσεων επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα Φορολογική Νοµοθεσία 

 
  
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΤΗΣ. 
 
                              
 
 
          
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω:                                               
Ακριβές αντίγραφο 
                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΥΑΟ                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
       
                                            ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                
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