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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 09/15-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης
Αριθµ. Απόφ.

:81/2017
ΘΕΜΑ: Καθορισµός του κόστους των
τελών λειτουργίας κοιµητηρίων
∆ήµου Θέρµης.

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 15η-03-2017 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την
υπ’ αριθ. 7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 31 δηλαδή :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος
1.
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
2.
Αντιπρόεδρος
Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραµµατέας ∆Σ
Αγοραστούδη Ευγενία
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Κεφαλάς Ανέστης
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος αποχώρησε µετά
από τη συζήτηση του 11ου θέµατος.
Σαµαράς Σωκράτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Πασχάλης
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
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26.
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31.

Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Το 2ο και 3ο θέµα συζητήθηκαν µαζί, επίσης το 20Ο συζητήθηκε µαζί µε το 21ο .
O Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περ. ζ) του ίδιου άρθρου εισηγείται προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω µε την υπ’αριθµ. 482/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή
καθόρισε και εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα τέλη λειτουργίας των κοιµητηρίων
∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου για τον
καθορισµό των τελών λειτουργίας τους που συµπεριλαµβάνονταν στα άρθρα 6, 7 και 8 του
σχεδίου του κανονισµού λειτουργίας των κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθµ. 460/2016 απόφασή του ενέκρινε τον κανονισµό
λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης και καθόρισε τα τέλη λειτουργίας τους.
Η απόφαση απεστάλη για έλεγχο νοµιµότητας και ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης µε την µε αριθµ. πρωτ. 575/27-1-2017
απόφαση του, προέβη στην µερική ακύρωσή της και συγκεκριµένα : α) της παραγ. 2 και 6
του άρθρου 4, β) τα κόστη των τελών των κοιµητηρίων, γ) της παράγραφο 4 του άρθρου 5,
δ) τις παραγράφους 7,8,9 του άρθρου 13 για τους λόγους που ρητά αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Α∆ΜΘ.
Όσον αφορά την ακύρωση του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισµού, το οποίο ορίζει τα τέλη
των κοιµητηρίων αλλά και τα κόστη, ο Γ.Γ. προέβη σε αυτήν καθώς σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 41 ΑΠ 12243/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Η επιβολή φόρων, τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του
νόµου αρµοδιότητας τους, δεν εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του Κ∆Κ, ωστόσο όταν προκύψει
περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεµάτων για τα οποία ο οικείος δήµος ή
κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, µε την οποία θέτει κανόνες ή όρους και
προϋποθέσεις για τη ρύθµιση τους (πχ. καθορισµός κοινοχρήστων χώρων), απαιτείται η
έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων. Ειδικότερα, η µια απόφαση θα αφορά τους όρους και τις
προϋποθέσεις του υπό ρύθµιση θέµατος (σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 79 του
Κ∆Κ), ενώ µε την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος.
Τα τέλη και δικαιώµατα καθώς και τα έσοδα γενικά των δηµοτικών κοιµητηρίων και των ιερών
ναών καθορίζονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/68) και είναι
συνήθως τα ακόλουθα:
- ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου.
- ∆ικαίωµα ενταφιασµού.
- ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης ταφής).
- ∆ικαίωµα ανακοµιδής.
- Τέλος φύλαξης οστών.
- Τέλος χρήσης µνηµείου (εφόσον οι υπηρεσίες του δήµου κατασκευάζουν µνηµεία για
λογαριασµό των ενδιαφεροµένων).
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- ∆ικαίωµα περιποίησης, καθαριότητας και αφής κανδηλών (το δικαίωµα αυτό µπορεί να είναι
ενσωµατωµένο µε το δικαίωµα ενταφιασµού).
- ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών (µνηµόσυνα, λειτουργίες κ.λ.π.).
Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωµάτων προσδιορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής
(Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012) και δηµοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66
του Β∆ 24 /9-20/10/1958 (ΣτΕ 24/1988 ∆ι∆ικ 1989 σελ. 734), δηλαδή, στην είσοδο του
δηµαρχιακού καταστήµατος και περιληπτικά σε µία από τις ηµερήσιες εφηµερίδες που
εκδίδονται στο δήµο ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια εφηµερίδα, στην είσοδο των εκκλησιών του
δήµου και των συνοικισµών του. Από 15/03/2011 η απόφαση δηµοσιεύεται υποχρεωτικά και
στο διαδίκτυο (άρθρα 2 και 10 Ν 3861/10).
Ειδικά για τον καθορισµό των δικαιωµάτων από ιεροπραξίες απαιτείται και η σύµφωνη
γνώµη του οικείου Μητροπολίτη (άρθρο 14 παρ. 10 Κανον. Ι. Συν. 8/1979).
Εποµένως απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων:
- µιας τοπικής κανονιστικής απόφασης µε βάση το 79 του ∆.Κ.Κ που θα αφορά τους όρους
και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθµιση θέµατος κ η οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα όσα
ορίζει η παρ.4 του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ
- µιας κανονιστικής απόφασης µε βάση τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την
επιβολή του τέλους, µε την οποία θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος (πχ. ύδρευσης) και η
οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (ΥΠΕΣ∆∆Α
εγκ.41/12243/14.06.2007)
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και σε συµµόρφωση αυτής η ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Α.Ν. 582/1968 τα έσοδα που προέρχονται από τα
κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την µερική ή συνολική κάλυψη των
δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους. Σύµφωνα επίσης µε την κείµενη
νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά
δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας των υπόχρεων.
Ο ισχύων το 2016 κανονισµός κοιµητηρίων προέβλεπε τα εξής τέλη:
•
•
•
•
•

∆ιακόσια ευρώ (200 €) για την αρχική πενταετή (5) παραχώρηση τάφων (στο ποσό
περιλαµβάνονται και τα έξοδα ενταφιασµού).
Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή.
Πενήντα ευρώ (50 €) εφάπαξ για τη φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της οικονοµικής υπηρεσίας για το 2016 οι δαπάνες που αφορούν τη
λειτουργία των νεκροταφείων είναι:
Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας
Μισθοδοσία εργατοτεχνικού προσωπικού
Μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού
Μισθοδοσία προϊσταµένου (1/2)
ΣΥΝΟΛΟ

:
:
:
:

73.006,27 €
26.866,64 €
19.434,54 €
16.541,57 €
135.848,65

Τα έσοδα από τη λειτουργία των νεκροταφείων για το 2016 ήταν: 111.635,94 €. Κατά
συνέπεια από την λειτουργία των νεκροταφείων προκύπτει έλλειµµα το οποίο ο ∆ήµος
καλύπτει από ίδια κεφάλαια.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, τα έσοδα των δήµων από τα
κοιµητήρια είναι «δικαιώµατα ή τέλη επιβαλλόµενα προς κάλυψιν εν µέρει ή εν όλω των
δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Όπως προκύπτει από την
ανωτέρω διάταξη, τα έσοδα από τα δηµοτικά κοιµητήρια είναι εν µέρει ανταποδοτικά,
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δεδοµένου ότι αφ’ ενός µεν δεν µπορούν να καθορισθούν σε ύψος µεγαλύτερο του
απαιτούµενου για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των κοιµητηρίων,
αφ’ ετέρου δε δεν µπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τον
κοινωνικό χαρακτήρα που έχει η υπηρεσία των δηµοτικών κοιµητηρίων, ο νόµος αφήνει στα
δηµοτικά συµβούλια να επιλέξουν εάν τα έσοδα θα καλύπτουν όλες ή µέρος µόνο των
συνολικών δαπανών λειτουργίας τους (Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ∆ήµων
και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ισχύει η διάταξη του
άρθρου 17 του Ν 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α), που καθιστά υποχρεωτικό για τα δηµοτικά
συµβούλια τον προσδιορισµό των ανταποδοτικών τελών και δικαιωµάτων σε ύψος τέτοιο,
που να καλύπτει πλήρως τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και µε το σκεπτικό ότι διανύουµε περίοδο οικονοµικής κρίσης
και οι πολίτες έχουν σε πολλές περιπτώσεις εξαντλήσει τις δυνατότητές τους αναφορικά µε τη
καταβολή φόρων ή και τελών η υπηρεσία πρότεινε την τροποποίηση του προαναφερόµενου
καταλόγου τελών ως εξής:

∆ηµότες & µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης
1. ∆ιακόσια (200 €) για την αρχική πενταετή (5) (επταετή (7) για το νεκροταφείο 1ης
ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα
ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
2. Πενήντα ευρώ (50 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
3. Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη
4. ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
5. Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.
6. Εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 €) για τη δεκαετή (10) φύλαξη των οστών στο
οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της οστεοθήκης). Μετά την
παρέλευση δέκα ετών υπάρχει δικαίωµα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη µε
αντίστοιχο τέλος ίσο µε πενήντα ευρώ (50 €).
Επειδή πρέπει να υπάρχει πρόνοια για τα αντίστοιχα τέλη για όλους τους υπόλοιπους
πολίτες (µη δηµότες ή µόνιµους κατοίκους) που ενταφιάζονται στα νεκροταφεία του ∆ήµου
Θέρµης και λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµένο διαθέσιµο χώρο στα υπάρχοντα
νεκροταφεία, προτάθηκε να οριστούν αυτά ως πολλαπλάσιο των προαναφεροµένων τελών.
Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 136/2017 απόφασή της
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση των τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων
∆ήµου Θέρµης όπως κατωτέρω:
∆ηµότες & µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης
1.

2.
3.
4.
5.
6.

∆ιακόσια (200 €) για την αρχική πενταετή (5) (επταετή (7) για το νεκροταφείο 1ης
ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα
ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
Πενήντα ευρώ (50 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη
∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 €) για τη δεκαετή (10) φύλαξη των οστών στο
οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της οστεοθήκης). Μετά την
παρέλευση δέκα
ετών υπάρχει δικαίωµα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη µε
αντίστοιχο τέλος ίσο µε πενήντα ευρώ (50 €).
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Μη δηµότες & µη µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης
7. Εξακόσια (600 €) για την αρχική πενταετή (5) (επταετή (7) για το νεκροταφείο 1ης
ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα
ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
8. Εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
9. Τριακόσια ευρώ (300 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη
10. Επτακόσια πενήντα ευρώ (750 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
11. Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.
12. ∆ιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225 €) για τη δεκαετή (10) φύλαξη των οστών στο
οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της οστεοθήκης). Μετά την
παρέλευση δέκα ετών υπάρχει δικαίωµα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη µε
αντίστοιχο τέλος ίσο µε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
Με την αριθ. 80/2017 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση
παραγράφων και άρθρων του κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης,
όπως αυτός εγκρίθηκε µε την αρ. 460/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα
από την µε αριθµ. πρωτ. 575/27-1-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να καθοριστούν τα τέλη λειτουργίας των
κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης όπως τα εισηγείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και
κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, , την υπ αριθµ. 136/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του
Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ µε πλειοψηφία
Τον καθορισµό των τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης όπως κατωτέρω:
∆ηµότες & µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης
1. ∆ιακόσια (200 €) για την αρχική πενταετή (5) (επταετή (7) για το νεκροταφείο
1ης ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα
έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
2. Πενήντα ευρώ (50 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
3. Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη
4. ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
5. Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
6. Εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 €) για τη δεκαετή (10) φύλαξη των οστών στο
οστεοφυλάκιο
(στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της οστεοθήκης). Μετά
την παρέλευση δέκα
ετών υπάρχει δικαίωµα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη
µε αντίστοιχο τέλος ίσο µε πενήντα ευρώ (50 €).
Μη δηµότες & µη µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης
1. Εξακόσια (600 €) για την αρχική πενταετή (5) (επταετή (7) για το
νεκροταφείο 1ης ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό
περιλαµβάνονται τα έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
2. Εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.
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3. Τριακόσια ευρώ (300 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη
4. Επτακόσια πενήντα ευρώ (750 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.
5. Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
6. ∆ιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225 €) για τη δεκαετή (10) φύλαξη των οστών
στο οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της
οστεοθήκης). Μετά την παρέλευση δέκα ετών υπάρχει δικαίωµα παράτασης
για άλλα δέκα (10) έτη µε αντίστοιχο τέλος ίσο µε εκατόν πενήντα ευρώ (150
€).
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος καταψήφισε καθώς θεωρεί ότι τα
τέλη είναι υψηλά.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, Σφονδύλας ∆ηµήτριος και
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καταψήφισαν επίσης καθώς θεωρούν ότι η τιµολόγηση πρέπει να
είναι χαµηλότερη και να ανταποκρίνεται τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες.
Η παρούσα απόφαση :
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε εµπλεκόµενο οργανισµό ή υπηρεσία και
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

