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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 13-11-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  34 / 2014 

 

Θ Δ Μ A: «Έγθξηζε ηειώλ θαη δηθαησκάησλ έηνπο 2015» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2832/7-11-

2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 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. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     6. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

3. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    7. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

4. Λαιέο Γεκήηξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (6) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    5. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο 

3. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ έηνπο 2015», 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.». 

ε) Τελ αξηζκ. 59/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ζη) Τνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (10/2001 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ). 
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 Γηα ην έηνο 2015, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 59/2014 απόθαζή ηεο, 

πξνηείλεη πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αύμεζε ζην δηθαίσκα παξαρώξεζεο ηάθνπ ηξηεηνύο 

ηαθήο θαη παξάηαζεο κόλν γηα ηελ Α΄ ζέζε θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηέινπο εθηαθήο ζην 

δηθαίσκα παξαρώξεζεο ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο, ρσξίο αύμεζε ηνπ δηθαηώκαηνο. Σηα ινηπά 

ηέιε θαη δηθαηώκαηα δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ έηνπο 2014. 

Αλαιπηηθά ε πξόηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα έρεη σο 

εμήο: 

Α. Γικαίωμα ηαθής ζε ηάθο ηριεηούς ηαθής 

ΘΔΖ 2014 2015 

Α΄ 580 € 840 € 

Β΄ 330 € 330 € 

Γ΄ 200 € 200 € 

Βρεθών 110 € 110 € 
 

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

κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ απαξαίηεηνπ δηθαηνινγεηηθνύ απνξίαο. 

 

 

Β. Γικαίωμα παράηαζης ηριεηούς ηαθής 

ΔΣΟ Α΄ ΘΔΖ Β΄ ΚΑΗ Γ΄ ΘΔΖ ΒΡΔΦΩΝ 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1
ν
  100 € 200 €  60 €  60 € 25 € 25 € 

2
ν
  180 € 300 € 110 € 110 € 45 € 45 € 

3
ν
  280 € 350 € 180 € 180 € 80 € 80 € 

4
ν 
 360 € 450 € 210 € 210 € 100 € 100 € 

 

 Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο ρξόλνο παξάηαζεο ρνξεγνύληαη κόλν εθόζνλ ππάξρεη 

επάξθεηα δηαζέζηκσλ ρώξσλ 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, πξνηείλεηαη ε ηηκή λα 

παξακείλεη ζηηο 18.000,00 επξώ θαη ε άδεηα νηθνδόκεζεο λα παξακείλεη ζην πνζό ησλ 

400,00 επξώ. 

 Δπίζεο, πξνηείλεηαη δηαθαλνληζκόο πιεξσκήο: 

α. Με δόζεις: πξνθαηαβνιή ην 40% (7.200,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (10.800,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 1.800,00 επξώ. 

β. Μεηρηηοίς: παξέρεηαη έθπησζε 3% (17.460,00 €). 
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Γ. Γικαίωμα παρατώρηζης τρήζης τώροσ για ζύζηαζη οικογεν. ηάθοσ μονής θέζης  

Γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο, 

πξνηείλεηαη ε ηηκή δηάζεζεο λα παξακείλεη ζην πνζό ησλ 9.500,00 επξώ θαη ε άδεηα 

νηθνδόκεζεο λα παξακείλεη ζην πνζό ησλ 320,00 επξώ. 

 Δπίζεο, πξνηείλεηαη δηαθαλνληζκόο πιεξσκήο: 

α. Με δόζεις: πξνθαηαβνιή ην 40% (3.800,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (5.700,00 €) 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 950,00 επξώ. 

β. Μεηρηηοίς: παξέρεηαη έθπησζε 3% (9.215,00 €). 

 

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 330,00 επξώ ελώ ην αληίζηνηρν 

γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό ηνπ ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο Α΄ ζέζεο, δειαδή 

840,00 επξώ. 

 

Σ. Γικαίωμα τρήζης οζηεοθσλακίοσ οικογενειακού ηάθοσ ηων μη δικαιούτων 

 Τν δηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο 

πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ζην πνζό ησλ 100,00 επξώ θάζε ρξόλν γηα ηα ηξία (3) πξώηα 

ρξόληα θαη από ηνλ ηέηαξην (4) θαη πιένλ ρξόλν λα παξακείλεη ζην πνζό ησλ 170,00 επξώ. 

 

Ε. Γικαίωμα διάθεζης πολσεηούς οζηεοθήκης 

 Τν δηθαίσκα δηάζεζεο πνιπεηνύο νζηενζήθεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πςνκεηξηθνύ 

επηπέδνπ, πνπ βξίζθεηαη ε θάζε νζηενζήθε. Ζ ηηκή δηάζεζεο είλαη εληαία αλεμάξηεηα ηνπ 

ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ε νζηενζήθε. 

 Γηα ην 2015 πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ηηκνινγίνπ, σο εμήο: 

ΟΣΔΟΘΖΚΖ 20 ΔΤΖ 10 ΔΤΖ 5 ΔΤΖ 

Α΄ επίπεδν 1.100,00 € 660,00 € 400,00 € 

Β΄ επίπεδν 950,00 € 570,00 € 340,00 € 

Γ΄ επίπεδν 760,00 € 460,00 € 270,00 € 

 

Ζ. Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα (Ίδηα κε ηα ηζρύνληα) 

Α/Α ΓΗΚΑΗΩΜΑ - ΣΔΛΟ 2015 

1. Νεθξώζηκε αθνινπζία ζηνλ Ηεξό Ναό 50,00 € 

2. Μλεκόζπλα ζηνλ Ηεξό Ναό (νκαδηθά) 13,00 € 

3. Οζηενθηβώηην 27,00 € 

4. Φύιαμε νζηώλ εηεζίσο γηα ηα πξώηα 3 έηε 30,00 € 

5. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 3εηίαο 47,00 € 

6. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 6εηίαο 67,00 € 

7. Νεθξνζηάζην 38,00 € 

8. Πιύζηκν νζηώλ 21,00 € 

9. Άδεηα δξαζηεξηόηεηαο 38,00 € 

10. Μέρξη 24σξε παξακνλή ζε ςπθηηθό ζάιακν 38,00 € 
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Αθνινύζσο, αλέθεξε όηη κε βάζε ηηο θηλήζεηο εζόδσλ θαη εμόδσλ από 1-1-2014 κέρξη 

θαη 31-10-2014, δηαπηζηώλεηαη όηη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα, πιελ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ, 

αλήιζαλ ζην πνζό ηνπ 1.429.519,40 επξώ, ελώ νη πιεξσζείζεο δαπάλεο ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν αλήιζαλ ζην πνζό ηνπ 1.064.046,07 επξώ. Τν ζεηηθό δηαρεηξηζηηθό απνηέιεζκα 

πνζνύ 365.473,33 επξώ, ην νπνίν εθηηκάηαη όηη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα θπκαλζεί ζηα ίδηα 

επίπεδα, είλαη απόξξνηα αθελόο ηεο θαζπζηέξεζεο, ιόγσ ησλ δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 

εθινγώλ, ηεο αγνξάο αγξνηεκαρίσλ πξνο επέθηαζε ησλ Κνηκεηεξίσλ θαη αθεηέξνπ ηεο 

ηζρλήο εθηέιεζεο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ, ην νπνίν ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα δηνρεηεύνληαλ ζηηο σο άλσ θαηεγνξίεο δαπαλώλ.  

Δπνκέλσο, ε αηηία ηνπ πιενλάζκαηνο εληνπίδεηαη ζηελ κε εθηέιεζε αλαγθαίσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ δαπαλώλ, ιόγσ ζπγθπξηαθώλ ή άιισλ γεγνλόησλ, ηα νπνία είηε 

δελ ζα πθίζηαληαη είηε ζα αληηκεησπηζζνύλ εληόο ηνπ 2015. 

 

 

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

ηνπ 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. 59/2014 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 1-1-2015 θαη γηα όιν ην έηνο ζην 

Σύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 

Α.  Γικαίωμα ηαθής ζε ηάθο ηριεηούς ηαθής 

 Θέζε   Α΄  840,00 επξώ 

 Θέζε   Β΄  330,00 επξώ 

 Θέζε   Γ΄  200,00 επξώ 

 Βξεθώλ  110,00 επξώ 

Σηελ ηηκή δηάζεζεο ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο από 1-1-2015 πεξηιακβάλεηαη ε ηξηεηήο 

ηαθή θαη ην ηέινο αλαθνκηδήο (εθηαθή). Γηα βξέθε κέρξη έμη (6) κελώλ θαη γηα απόξνπο κε 

ηελ πξνζθόκηζε ηνπ λόκηκνπ δηθαηνινγεηηθνύ βεβαίσζεο ηεο απνξίαο, ην δηθαίσκα ηαθήο 

παξέρεηαη δσξεάλ. 
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Β.  Γικαίωμα παράηαζης ηριεηούς ηαθής 

ΔΣΟ Α΄ ΘΔΖ Β΄ ΚΑΗ Γ΄ ΘΔΖ ΒΡΔΦΩΝ 

1
ο
 200,00 επξώ   60,00 επξώ   25,00 επξώ 

2
ο
 300,00 επξώ 110,00 επξώ   45,00 επξώ 

3
ο 
 350,00 επξώ 180,00 επξώ   80,00 επξώ 

4
ο
 450,00 επξώ 210,00 επξώ 100,00 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 δέθα νθηώ ρηιηάδσλ (18.000,00) επξώ θαη ε άδεηα νηθνδόκεζεο ζην 

πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ (400,00) επξώ. 

 Δπίζεο, παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηαθαλνληζκνύ πιεξσκήο: 

α. Με δόζεηο: πξνθαηαβνιή ην 40% (7.200,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (10.800,00 €), 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 1.800,00 επξώ. 

β. Μεηξεηνίο: παξέρεηαη έθπησζε 3% (17.460,00 €). 

 

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 ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (9.500,00) επξώ θαη ε άδεηα 

νηθνδόκεζεο ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη (320,00) επξώ. 

 Δπίζεο, παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηαθαλνληζκνύ πιεξσκήο: 

α. Με δόζεηο: πξνθαηαβνιή ην 40% (3.800,00 €) θαη ην ππόινηπν 60% (5.700,00 €), 

εμόθιεζε ζε έμη (6) άηνθεο δηκεληαίεο δόζεηο ησλ 9.500,00 επξώ. 

β. Μεηξεηνίο: παξέρεηαη έθπησζε 3% (9.215,00 €). 

 

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 ηξηάληα (330,00) επξώ, 

ελώ ην αληίζηνηρν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο είλαη ην ίδην κε απηό ηνπ ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο Α΄ 

ζέζεο, δειαδή νθηαθόζηα ζαξάληα (840,00) επξώ. 
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Σ. Γικαίωμα τρήζης οζηεοθσλακίοσ οικογενειακού ηάθοσ ηων μη δικαιούτων 

 Τν δηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ ζε νηθνγελεηαθό ηάθν γηα ηνπο κε δηθαηνύρνπο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηό (100,00) επξώ θάζε ρξόλν γηα ηα ηξία (3) πξώηα ρξόληα θαη 

από ηνλ ηέηαξην (4) θαη πιένλ ρξόλν ζην πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα (170,00) επξώ γηα 

θάζε έηνο. 

 

Ε.  Γικαίωμα διάθεζης πολσεηούς οζηεοθήκης 

 Τν δηθαίσκα δηάζεζεο νζηενζήθεο είλαη ζπλάξηεζε ησλ εηώλ παξαρώξεζεο θαη ηνπ 

επηπέδνπ (ύςνπο) πνπ βξίζθεηαη ε θάζε νζηενζήθε. 

ΟΣΔΟΘΖΚΖ 20 ΔΣΖ 10 ΔΣΖ 5 ΔΣΖ 

Α΄ επίπεδν 1.100,00 € 660,00 400,00 

Β΄ επίπεδν 950,00 € 570,00 340,00 

Γ΄ επίπεδν 760,00 € 460,00 270,00 

 

Ζ.  Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα 

 

 ΓΗΚΑΗΩΜΑ - ΣΔΛΟ ΠΟΟ 

1. Νεθξώζηκε αθνινπζία ζηνλ Ηεξό Ναό   50,00 επξώ 

2. Μλεκόζπλα ζηνλ Ηεξό Ναό (νκαδηθά)   13,00 επξώ 

3. Οζηενθηβώηην    27,00 επξώ 

4. Φύιαμε νζηώλ εηεζίσο γηα ηα πξώηα 3 έηε   30,00 επξώ 

5. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 3εηίαο   47,00 επξώ 

6. Φύιαμε νζηώλ γηα θάζε έηνο πέξαλ 6εηίαο   67,00 επξώ 

7. Νεθξνζηάζην   38,00 επξώ 

8. Πιύζηκν νζηώλ   21,00 επξώ 

9. Άδεηα δξαζηεξηόηεηαο   38,00 επξώ 

10. Μέρξη 24σξε παξακνλή ζε ςπθηηθό ζάιακν   38,00 επξώ 

 

 Γηθαηώκαηα ηα νπνία έπξεπε λα εμνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, εμνθινύληαη 

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

ηηκνιόγην έηνπο 2014. 

 Τν ηέινο εθηαθήο θαηαξγείηαη από 1-1-2015 θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε εθηαθή 

δηελεξγεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ζα γίλεηαη αηειώο. 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  34. 

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

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο        Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΩΖΓΥΟΡ93-ΝΕΨ
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