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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 4-3-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

 *******       Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  14 / 2013 

 

Θ Ε Μ A: «Δλεκέξσζε γηα αίηεκα δεκηνπξγίαο εηδηθνύ ρώξνπ ηαθήο κνπζνπικάλσλ 

ζπκπνιηηώλ καο» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 4 Μαξηίνπ 2013 

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

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 328/7-2-

2013 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 Ε  (9) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   6. Λεθάθεο Πέηξνο 

2. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     7. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Καλάθεο Σηπιηαλόο      8. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

4. Καξνύκπεο Αληώλεο     9. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

5. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (4) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      3. Εεηεξίδεο Θεόδσξνο 

2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο      4. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
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Ζ Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην 4
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ελεκέξσζεο γηα αίηεκα δεκηνπξγίαο εηδηθνύ ρώξνπ ηαθήο 

κνπζνπικάλσλ ζπκπνιηηώλ καο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 249 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 445 ηεο 12/14 Ηνπλίνπ 1968 (ΦΔΚ Α΄ 130). 

ε) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 582 ηεο 28/28 Σεπηεκβξίνπ 1968 (ΦΔΚ Α΄ 225). 

ζη) Τν αξηζκ. 110/13-11-2012 έγγξαθν ηνπ Μνξθσηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ 

Μνπζνπικάλσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ν Μνξθσηηθόο Πνιηηηζηηθόο 

Σύιινγνο Μνπζνπικάλσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, κε ην αξηζκ. 110/13-11-2012 έγγξαθό ηνπ, 

αηηείηαη ηε δηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ, έθηαζεο 5-6 ζηξεκκάησλ κε ζθνπό ηνλ 

εληαθηαζκό ησλ κνπζνπικάλσλ ζπκπνιηηώλ καο. Μαδί κε ηελ παξαρώξεζε ηεο αλσηέξσ 

έθηαζεο, αηηείηαη ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε απηνύ (πεξίθξαμε, πύιε, θαηαζθεπή ηαθηθώλ 

ηκεκάησλ, εηδηθό ρώξν πιύζεο λεθξώλ, θιπ) θαη ηελ αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

(κηζζνί, δαπάλεο ελέξγεηαο θαη ύδξεπζεο, θιπ) από ην Σύλδεζκν ή ηελ Πνιηηεία. Δπίζεο, 

ιόγσ ησλ ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ, δελ δέρεηαη ηελ εθηαθή ησλ λεθξώλ κνπζνπικάλσλ. 

 Αθνινύζσο, έζεζε ππόςε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Ο Σύλδεζκνο ζέβεηαη απόιπηα ην δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε λα δηεθδηθεί γηα ηνλ ίδην 

θαη ηνπο λεθξνύο ηνπ, ηηκή αλάινγε ησλ ζξεζθεπηηθώλ, εζληθώλ θαη πξνζσπηθώλ ηνπ 

πεπνηζήζεσλ. 

Ο Σύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο απνηειεί δηαδεκνηηθό λνκηθό πξόζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην νπνίν ζπζηάζεθε ην έηνο 1975 από πέληε (5) δήκνπο ηνπ 

Πνιενδνκηθνύ Σπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, κε ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο 

δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Γηα ηε ζύζηαζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ εθαξκόδεηαη όιν ην ηζρύνλ 

ζεζκηθό πιαίζην (λόκνη, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θ.α.) θαη επηπξόζζεηα ν θαλνληζκόο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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Σην Κνηκεηήξην εληαθηάδνληαη όινη νη απνβηνύληεο θάηνηθνη ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

αλεμάξηεηα ηνπ ζξεζθεύκαηνο ή ηεο εζληθόηεηάο ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968). 

Ο ρώξνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ είλαη εληαίνο θαη γηα πξαθηηθνύο κόλν ιόγνπο ρσξνζέηεζεο 

ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (ηαθηθά ηκήκαηα). 

Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, κπνξεί έπεηηα από ηε 

ζύκθσλε γλώκε ηεο Μεηξνπόιεσο Νεαπόιεσο θαη Σηαπξνππόιεσο λα θαζνξηζζεί 

ηδηαίηεξνο ρώξνο εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ηνλ εληαθηαζκό ησλ κε νξζόδνμσλ ή 

αιιόζξεζθσλ (άξζξν 6 ηνπ Α.Ν. 582/1968). 

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

πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα παξαρώξεζεο ηδηαίηεξνπ ρώξνπ ζε νηνλδήπνηε θνξέα ή 

ζύιινγν, παξά κόλν θαζνξηζκόο ρώξνπ, εληόο ηνπ ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ, κε ηηο 

αλσηέξσ παξαηηζέκελεο πξνϋπνζέζεηο. 

Σύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ε 

αλαθνκηδή ησλ νζηώλ ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην (πιελ νηθνγελεηαθώλ), ελεξγείηαη 

κεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) ρξόλσλ από ηελ ηαθή ηνπο. Ο Σύλδεζκνο ρνξεγεί παξάηαζε 

παξακνλήο ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνύο ηαθήο θαη 

κέρξη δπν (2) επηπιένλ έηε, κε ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο, πνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Ζ εζαεί παξακνλή ησλ εληαθηαζκέλσλ ζηα Κνηκεηήξηα ησλ κεγαινππόιεσλ απνηειεί 

αίηεκα ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπκπνιηηώλ καο, αιιά πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε ηεξάζηησλ 

εθηάζεσλ, νη νπνίεο όκσο δελ ππάξρνπλ. 

 Δπνκέλσο, ε κόλε εθηθηή θαη ζύλλνκε ιύζε πξνθξίλεηαη απηή ηεο δεκηνπξγίαο εληόο 

ηνπ ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ, εηδηθνύ ρώξνπ ηαθήο ησλ κνπζνπικάλσλ ζπκπνιηηώλ καο, 

αθνύ πξνεγεζεί ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Μεηξνπόιεσο Νεαπόιεσο θαη Σηαπξνππόιεσο. Ο 

ρώξνο απηόο ζα απνηειεί ρσξηζηό ηαθηθό ηκήκα. 

 Αθνινύζσο θαη αθνύ ηνπνζεηήζεθαλ όια ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ν θ. Εέξβαο 

Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο, πξόηεηλε ηε ζύζηαζε επηηξνπήο, ε 

νπνία ζα εμεηάζεη ην αίηεκα ηνπ Μνξθσηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ Μνπζνπικάλσλ 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ ρώξνπ ηαθήο κνπζνπικάλσλ ζπκπνιηηώλ καο 

θαη ζα εθδώζεη αηηηνινγεκέλν πόξηζκα-πξόηαζε πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κέρξη ηηο 15 

Μαΐνπ 2013. 

 

 

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

ηεο Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 249 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 445 ηεο 12/14 Ηνπλίνπ 1968 (ΦΔΚ Α΄ 130). 

ε) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 582 ηεο 28/28 Σεπηεκβξίνπ 1968 (ΦΔΚ Α΄ 225). 

ζη) Τν αξηζκ. 110/13-11-2012 έγγξαθν ηνπ Μνξθσηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ 

Μνπζνπικάλσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 

 Α. Σπγθξνηεί επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1) Διεπζεξηάδε Φξήζην – Κσλζηαληίλν, 

2) Εέξβα Κσλζηαληίλν, 

3) Φαζθαιήο Νηθόιανο, 

4) Εεηεξίδε Θεόδσξν, 

5) Φηξηλίδνπ Κπξηαθή. 

 

Β. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη λα εμεηάζεη ην αίηεκα ηνπ Μνξθσηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ 

Σπιιόγνπ Μνπζνπικάλσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ ρώξνπ ηαθήο 

κνπζνπικάλσλ ζπκπνιηηώλ καο θαη λα εθδώζεη αηηηνινγεκέλν πόξηζκα-πξόηαζε πξνο ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κέρξη ηηο 15 Μαΐνπ 2013. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  14. 

 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 
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