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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 8-4-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  17 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε δσξεάλ ρνξήγεζε ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 8 Απξηιίνπ 2014 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 928/4-4-2014 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006). 

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

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 12 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Θενηνθάηνο Εξσηόθξηηνο     5. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

2. Τειίδεο Αλαζηάζηνο     6. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο 

3. Καλάθεο Σηπιηαλόο      7. Θζααθίδε Άληδεια 

4. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο  

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Ζέξβαο Κσλζηαληίλνο     4. Παπαδόπνπινο Θσαθείκ 

2. Καξνύκπεο Αληώλεο      5. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

3. Λεθάθεο Πέηξνο  
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 

5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δσξεάλ ρνξήγεζε ηάθνπ ηξηεηνύο ηαθήο», 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ). 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 

10/2001 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ «1. Με απόθαζε ηνπ 
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Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ παξαρσξνύληαη ηάθνη ηξηεηνύο ηαθήο ή νηθνγελεηαθνί ηάθνη δσξεάλ 

ηηκήο έλεθελ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ ηαθή αηόκσλ πνπ κε ηελ εζληθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 2. 

Τα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη γηα όζνπο επεξγέηεζαλ ή θιεξνδόηεζαλ ηνλ Σύλδεζκν θαη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 3. Οη ηάθνη απηνί 

παξαρσξνύληαη γηα ηελ ηαθή θαη κόλν ησλ ηηκώκελσλ πξνζώπσλ. 4. Τν Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην είλαη δπλαηό λα αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ηαθήο ζηνπο αληόληεο θαη θαηηόληεο ηνπ 

ηηκσκέλνπ πξνζώπνπ, εθόζνλ ε παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ ηάθνπ έγηλε γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα – πέξαλ ησλ ηξηάληα εηώλ - θαη κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ 

νιόθιεξεο ηεο αμίαο ηνπ ηάθνπ.». 

Σηηο 29-3-2014 εληαθηάζζεθε ζην ηαθηθό ηκήκα Τ16-282 ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο ν πξώελ εξγαδόκελνο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Παζράιε. 

Με βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, πξνηείλεηαη 

ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρώξνπ ηξηεηνύο ηαθήο, ηηκήο έλεθελ, γηα ηνλ πξώελ εξγαδόκελν ηνπ 

Σπλδέζκνπ. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Παξαρσξεί δσξεάλ, ηηκήο έλεθελ, ρώξν ηξηεηνύο ηαθήο γηα ηνλ πξώελ εξγαδόκελν 

ηνπ Σπλδέζκνπ Παπαδόπνπιν Γεώξγην ηνπ Παζράιε, ν νπνίνο εληαθηάζζεθε ζην ηαθηθό 

ηκήκα Τ16-282 ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Β. Εθθξάδεη ηα εηιηθξηλή ζπιιππεηήξηα πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπόληνο, όισλ 

ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  17. 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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