
 

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 11-10-2011 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  18 / 2011 

 

Θ Δ Μ A: «Έγθξηζε ηειώλ θαη δηθαησκάησλ έηνπο 2012» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 11 Οθησβξίνπ 

2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 1097/26-9-

2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). 

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (7) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   5. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

2. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο     6. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 

3. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο     7. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

4. Ηζααθίδε Άληδεια  

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (6) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      4. Καξνύκπεο Αληώλεο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο      5. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο 

3. Λεθάθεο Πέηξνο      6. Παπαδόπνπινο Θενθάλεο  

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 

 Ζ Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ έηνπο 2012», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τν άξζξν 62 ηνπ από 24-9-1958 Β. Γ/ηνο πεξί «πξνζόδσλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τν άξζξν 4 ηνπ Α.Ν. 582/1968 πεξί «Κνηκεηεξίσλ Ο.Τ.Α.». 

ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡ93-1ΩΠ



 

 

ε) Τελ αξηζκ. 32/2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ζη) Τνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (10/2001 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ). 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα επεζήκαλε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα 

απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή εζόδσλ θαη καδί κε ηηο εηζθνξέο ησλ δήκσλ κειώλ ζπλεηζθέξνπλ 

θαζ’ νινθιεξίαλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 Γηα ην έηνο 2012, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 32/2011 απόθαζή ηεο 

πξνηείλεη πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηε κείσζε ησλ ηειώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ. 

Αλαιπηηθά ε πξόηαζε γηα ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα έρεη σο εμήο: 

 

Α. Γικαίωμα ηαθής ζε ηάθο ηριεηούς ηαθής 

ΘΔΖ 2011 2012 ΜΔΗΩΖ % 

Α΄ 690 650 -5,8% 

Β΄ 415 380 -8,4% 

Γ΄ 270 240 -11,1% 

Βρεθών 160 140 -2,5% 
 

Γηα βξέθε 0-6 κελώλ, όπσο θαη γηα ηνπο απόξνπο ην δηθαίσκα ηαθήο παξέρεηαη δσξεάλ. 

 

 

Β. Γικαίωμα παράηαζης ηριεηούς ηαθής 
 

ΔΣΟ Α΄ ΘΔΖ Β΄ ΚΑΗ Γ΄ ΘΔΖ ΒΡΔΦΩΝ 

 2011 2012 ΜΔΗΩΖ 2011 2012 ΜΔΗΩΖ 2011 2012 ΜΔΗΩΖ 

1
ν
  128 € 120 € -6,3% 78 € 70 € -10,3% 35 € 30 € -16,7% 

2
ν
  225€ 210€ -6,6% 141 € 130 € -7,8% 60 € 55 € -8,3% 

3
ν
  330 € 330 € -- 230 € 230 € -- 102 € 102 € -- 

4
ν 
 440 € 440 € -- 270 € 270 € -- 120 € 120 € -- 

 

 Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο ρξόλνο παξάηαζεο ρνξεγείηαη κόλν εθόζνλ ππάξρεη 

δηαζεζηκόηεηα ρώξνπ ηαθήο. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη εμακεληαία παξάηαζε, κε ηίκεκα 

κεησκέλν θαηά 50% ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο θαη έηνπο. 

 

 

Γ. Γικαίωμα παρατώρηζης τρήζης τώροσ για ζύζηαζη οικογενειακού ηάθοσ 

 Γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ε ηηκή δηάζεζεο 

παξακέλεη ζην πνζό ησλ είθνζη έλα ρηιηάδσλ (21.000,00) επξώ θαη ε άδεηα νηθνδόκεζεο ζην 

πνζό ησλ πεληαθνζίσλ (500,00) επξώ. 
 

 Δπίζεο πξνηείλεηαη δηαθαλνληζκόο πιεξσκήο: 

α. Με δόζεις: πξνθαηαβνιή ην 40% (8.400,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (12.600,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 2.100,00 επξώ. 

β. Μεηρηηοίς: παξέρεηαη έθπησζε 5% (19.950,00 €). 

 

ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡ93-1ΩΠ



 

 

 

Γ. Γικαίωμα παρατώρηζης τρήζης τώροσ για ζύζηαζη οικογενειακού ηάθοσ μονής 

θέζης με οζηεοθήκη 

Γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο, ε ηηκή 

δηάζεζεο παξακέλεη ζην πνζό ησλ έληεθα ρηιηάδσλ (11.000) επξώ θαη ε άδεηα νηθνδόκεζεο 

ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα (390) επξώ. 

 

 Δπίζεο πξνηείλεηαη δηαθαλνληζκόο πιεξσκήο: 

α. Με δόζεις: πξνθαηαβνιή ην 40% (4.400,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (6.600,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 1.100,00 επξώ. 

β. Μεηρηηοίς: παξέρεηαη έθπησζε 5% (10.450,00 €). 

 

 

Δ. Γικαίωμα ηαθής ζε οικογενειακό ηάθο 

 Τν δηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό 

ηνπ εληαθηαζκνύ ζε ηάθν ηξηεηνύο ηαθήο Β΄ ζέζεο, δειαδή ηξηαθόζηα νγδόληα (380,00) 

επξώ (-8,4%) ελώ ην αληίζηνηρν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό ηνπ ηάθνπ 

ηξηεηνύο ηαθήο Α΄ ζέζεο, δειαδή εμαθόζηα πελήληα (650,00) επξώ (-5,8%). 

 

 

Σ. Γικαίωμα τρήζης οζηεοθσλακίοσ οικογενειακού ηάθοσ ηων μη δικαιούτων 

 Τν δηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη (120,00) επξώ θάζε ρξόλν (-7,7%) γηα ηα ηξία (3) 

πξώηα ρξόληα θαη από ηνλ ηέηαξην (4) θαη πιένλ ρξόλν ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ δέθα 

(210,00) επξώ γηα θάζε έηνο (-8,7%). 

 

 

Ε. Γικαίωμα διάθεζης πολσεηούς οζηεοθήκης 

 Τν δηθαίσκα δηάζεζεο πνιπεηνύο νζηενζήθεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ (ύςνο) 

πνπ βξίζθεηαη ε θάζε νζηενζήθε. Γηα ην 2012 πξνηείλεηαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ηηκνινγίνπ, ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

ΟΣΔΟΘΖΚΖ 20 ΔΣΖ 

 2011 2012 

Α΄ επίπεδν 1.230 € 1.230 € 

Β΄ επίπεδν 1.060 € 1.060 € 

Γ΄ επίπεδν   850 €   850 € 
 

 

Ζ. Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα 

 Γηα όιεο ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ πξνηείλεηαη κείσζε ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Α/Α ΓΗΚΑΗΩΜΑ - ΣΔΛΟ 2011 2012 ΜΔΗΩΖ 

1. Νεθξώζηκε αθνινπζία ζηνλ Ηεξό Ναό 70 € 60 € -14,3% 

2. Μλεκόζπλα ζηνλ Ηεξό Ναό (νκαδηθά) 25 € 15 € -40% 

3. Μλεκόζπλα ζηνλ Ηεξό Ναό (ηδηαίηεξα) 43 € -- -- 

4. Δθηαθή 47 € 43 € -8,5% 

5. Οζηενθηβώηην 32 € 30 € -6,3% 

6. Φύιαμε νζηώλ εηεζίσο γηα ηα πξώηα 3 έηε 40 € 35 € -12,5% 

7. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 3εηίαο 62 € 55 € -11,3% 

8. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 6εηίαο 90 € 80 € -11,1% 

9. Νεθξνζηάζην 47 € 43 € -8,5% 

10. Πιύζηκν νζηώλ 26 € 24 € -7,7% 

11. Άδεηα δξαζηεξηόηεηαο 47 € 43 € -8,5% 

12. Ζκεξήζηα παξακνλή ζε ςπθηηθό ζάιακν 47 € 43 € -8,5% 

 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηεο Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ Σπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τν άξζξν 62 ηνπ από 24-9-1958 Β. Γ/ηνο πεξί «πξνζόδσλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τν άξζξν 4 ηνπ Α.Ν. 582/1968 πεξί «Κνηκεηεξίσλ Ο.Τ.Α.». 

ε) Τελ αξηζκ. 32/2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ζη) Τνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (10/2001 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ). 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Δγθξίλεη ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα πνπ ζα ηζρύνπλ από 1-1-2012 θαη γηα όιν ην έηνο ζην 

Σύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία είλαη κεησκέλα, ζπγθξηηηθά κε απηά ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη έρνπλ σο εμήο: 

 

Α.  Γικαίωμα ηαθής ζε ηάθο ηριεηούς ηαθής 

 Θέζε   Α΄  650 επξώ 

 Θέζε   Β΄  380 επξώ 

 Θέζε   Γ΄  240 επξώ 

 Βξεθώλ  140 επξώ 

Σηελ ηηκή δηάζεζεο ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο από 1-1-2012 πεξηιακβάλεηαη ε ηξηεηήο ηαθή. 

Γηα βξέθε κέρξη έμη (6) κελώλ θαη γηα απόξνπο κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ λόκηκνπ 

δηθαηνινγεηηθνύ βεβαίσζεο ηεο απνξίαο, ην δηθαίσκα ηαθήο παξέρεηαη δσξεάλ. 

Ζ εθηαθή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 43 επξώ. 
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Β.  Γικαίωμα παράηαζης ηριεηούς ηαθής 

ΔΣΟ Α΄ ΘΔΖ Β΄ ΚΑΗ Γ΄ ΘΔΖ ΒΡΔΦΩΝ 

1
ο
 120 επξώ   70 επξώ   30 επξώ 

2
ο
 210 επξώ 130 επξώ   55 επξώ 

3
ο 
 330 επξώ 230 επξώ 102 επξώ 

4
ο
 440 επξώ 270 επξώ 120 επξώ 

 

Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο ρξόλνο παξάηαζεο ρνξεγείηαη κόλν εθόζνλ ππάξρεη 

δηαζεζηκόηεηα ρώξνπ ηαθήο. Μπνξεί, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ ακεζόηεξνπ ζπγγελή, λα 

ρνξεγεζεί θαη εμακεληαία παξάηαζε, κε ηίκεκα κεησκέλν θαηά 50% ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο θαη 

έηνπο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ πθίζηαηαη άλεζε ρώξνπ, ρνξεγείηαη θαη 

επηπιένλ ρξόλνο παξάηαζεο, κεηά από αίηεκα ηνπ ακεζόηεξνπ ζπγγελή, κε ηίκεκα ην ίδην κε 

απηό ηνπ ηέηαξηνπ ρξόλνπ. 

 

 

Γ. Γικαίωμα παρατώρηζης τρήζης τώροσ για ζύζηαζη οικογενειακού ηάθοσ 

 Γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ε ηηκή δηάζεζεο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη έλα ρηιηάδσλ (21.000,00) επξώ θαη ε άδεηα νηθνδόκεζεο ζην 

πνζό ησλ πεληαθνζίσλ (500,00) επξώ. 

 Δπίζεο, παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηαθαλνληζκνύ πιεξσκήο: 

α. Με δόζεηο: πξνθαηαβνιή ην 40% (8.400,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (12.600,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 2.100,00 επξώ. 

β. Μεηξεηνίο: παξέρεηαη έθπησζε 5% (19.950,00 €). 

 

 

Γ. Γικαίωμα παρατώρηζης τρήζης τώροσ για ζύζηαζη οικογεν. ηάθοσ μονής θέζης 

Γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο, ε ηηκή 

δηάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ έληεθα ρηιηάδσλ (11.000,00) επξώ θαη ε άδεηα 

νηθνδόκεζεο ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα (390,00) επξώ. 

 Δπίζεο πξνηείλεηαη δηαθαλνληζκόο πιεξσκήο: 

α. Με δόζεηο: πξνθαηαβνιή ην 40% (4.400,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (6.600,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 1.100,00 επξώ. 

β. Μεηξεηνίο: παξέρεηαη έθπησζε 5% (10.450,00 €). 

 

 

Δ. Γικαίωμα ηαθής ζε οικογενειακό ηάθο 

 Τν δηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό 

ηνπ εληαθηαζκνύ ζε ηάθν ηξηεηνύο ηαθήο Β΄ ζέζεο, δειαδή ηξηαθόζηα νγδόληα (380,00) 

επξώ ελώ ην αληίζηνηρν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό ηνπ ηάθνπ ηξηεηνύο 

ηαθήο Α΄ ζέζεο, δειαδή εμαθόζηα πελήληα (650,00) επξώ. 

ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡ93-1ΩΠ



 

 

Σ. Γικαίωμα τρήζης οζηεοθσλακίοσ οικογενειακού ηάθοσ ηων μη δικαιούτων 

 Τν δηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη (120,00) επξώ θάζε ρξόλν γηα ηα ηξία (3) πξώηα 

ρξόληα θαη από ηνλ ηέηαξην (4) θαη πιένλ ρξόλν ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ δέθα (210,00) 

επξώ γηα θάζε έηνο. 

 

 

Ε.  Γικαίωμα διάθεζης πολσεηούς οζηεοθήκης 

 Τν δηθαίσκα δηάζεζεο εηθνζαεηνύο νζηενζήθεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ 

(ύςνπο) πνπ βξίζθεηαη ε θάζε νζηενζήθε. 

ΔΠΗΠΔΓΟ   ΠΟΟ 

Α΄ επίπεδν 1.230 επξώ 

Β΄ επίπεδν 1.060 επξώ 

Γ΄ επίπεδν    850 επξώ 
 

 

Ζ.  Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα 
 

 ΓΗΚΑΗΩΜΑ - ΣΔΛΟ ΠΟΟ 

1. Νεθξώζηκε αθνινπζία ζηνλ Ηεξό Ναό   60 επξώ 

2. Μλεκόζπλα ζηνλ Ηεξό Ναό (νκαδηθά)   15 επξώ 

3. Δθηαθή   43 επξώ 

4. Οζηενθηβώηην    30 επξώ 

5. Φύιαμε νζηώλ εηεζίσο γηα ηα πξώηα 3 έηε   35 επξώ 

6. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 3εηίαο   55 επξώ 

7. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 6εηίαο   80 επξώ 

8. Νεθξνζηάζην   43 επξώ 

9. Πιύζηκν νζηώλ   24 επξώ 

10. Άδεηα δξαζηεξηόηεηαο   43 επξώ 

11. 24σξε παξακνλή ζε ςπθηηθό ζάιακν   43 επξώ 

 

 Γηθαηώκαηα ηα νπνία έπξεπε λα εμνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, εμνθινύληαη 

κε ην ηηκνιόγην πνπ ίζρπε θαηά ηε πεξίνδν πνπ γελλήζεθε ε απαίηεζε, δειαδή κε ην 

ηηκνιόγην έηνπο 2011. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  18. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ζ Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 Ηζααθίδε Άληδεια    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθή Σύκβνπινο Νεάπνιεο-Σπθεώλ  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡ93-1ΩΠ


