
1 
 

      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  35 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ κειώλ 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 Ε  (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 Ε  (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 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ κειώλ έηνπο 

2015», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

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

β) Τελ ηζρύνπζα ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 
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γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

δ) Τα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνύ έηνπο 2011, πνπ αλαθνηλώζεθαλ κε ηελ 

αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013) 

θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4147/2013 επέξρνληαη από 

ηελ έλαξμε ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (2014-2019). 

ε) Τελ αξηζκ. 60/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε 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 2015 ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 60/2014 νκόθσλε απόθαζή 

ηεο πξνηείλεη πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ – 

κειώλ ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, δειαδή ζε 0,1215 εσρώ ανά κάηοικο για 

ηο δήμο Θεζζαλονίκης και ζε 0,3564 εσρώ ανά κάηοικο για ηοσς λοιπούς δήμοσς. 

 

 

 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 ηζρύνπζα ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

δ) Τα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνύ έηνπο 2011, πνπ αλαθνηλώζεθαλ κε ηελ 

αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013) 

θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4147/2013 επέξρνληαη από 

ηελ έλαξμε ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (2014-2019). 

ε) Τελ αξηζκ. 60/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Α. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απηή έρεη 

απνηππσζεί ζηελ αξηζκ. 60/2014 απόθαζή ηεο θαη εγθξίλεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

εηζθνξώλ ησλ δήκσλ – κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ έηνπο 2015 ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξνληάο, δειαδή: 
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α) Γηα ην δήκν Θεζζαινλίθεο ην πνζό ησλ 0,1215 αλά θάηνηθν. 

β) Γηα ηνπο ινηπνύο δήκνπο – κέιε ην πνζό ησλ 0,3564 επξώ αλά θάηνηθν. 
 

 Β. Ζ εηήζηα ζπκκεηνρή ηνπ θάζε δήκνπ, έρεη σο εμήο: 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΥΡΩ/ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2014 2014 

1. Θεςςαλονίκησ 314.905 0,1215 € 38.260,96 € 

2. Κορδελιού-Ευόςμου 100.933 0,3564 € 35.972,52 € 

3. Παύλου Μελά 85.092 0,3564 € 30.326,79 € 

4. Νεάπολησ-Συκεών 63.921 0,3564 € 22.781,44 € 

5. Αμπελοκήπων-Μενεμζνησ 52.013 0,3564 € 18.537,43€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    616.864  145.879,14 € 

 
Ζ εηήζηα εηζθνξά ηνπ θάζε δήκνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα 

ππνινγίζζεθε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνύ έηνπο 2011, δειαδή 

απηά πνπ αλαθνηλώζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο 

Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν. 4147/2013 επέξρνληαη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (2014-2019). 

Δπίζεο, ε απνηίκεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ θάζε δήκνπ, έγηλε αλάινγα κε ηνλ 

εμππεξεηνύκελν πιεζπζκό, δειαδή από ην δήκν Θεζζαινλίθεο (κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 

324.766 θάηνηθνη), δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ν πιεζπζκόο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Τξηαλδξίαο 

(9.861), γηα ην δήκν Νεάπνιεο-Σπθηώλ (κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 83.610 θάηνηθνη), δελ έρεη 

ιεθζεί ππόςε ν πιεζπζκόο ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ Αγίνπ Παύινπ (6.767) θαη Πεύθσλ 

(12.922) θαη γηα ην δήκν Παύινπ Μειά (κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 98.861 θάηνηθνη) δελ έρεη 

ιεθζεί ππόςε ν πιεζπζκόο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Δπθαξπίαο (13.769). 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  35. 

 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 
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