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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 13-11-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  38 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Πξναγνξά νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ» 

 

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

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

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2832/11-7-

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 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     6. Αιεμηάδνπ Θσάλλα 

3. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    7. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

4. Λαιέο Δεκήηξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Ζαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο    5. Γαβξηειίδεο Θσάλλεο 

3. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «πξναγνξάο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

γ) Τν γεγνλόο όηη ν Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ έρεη πξνο δηάζεζε 

νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο κνλήο ζέζεο. 

δ) Τν γεγνλόο όηη αξθεηνί ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο επηζπκνύλ λα ηνπο παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 

κνλήο ζέζεο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Σπλδέζκνπ), ε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην είλαη ηξηεηήο κε 

δπλαηόηεηα επηπιένλ ηξηώλ εηώλ παξάηαζεο, εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ρώξνπ.  

 Αξθεηνί ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

επηζπκνύλ λα ηνπο παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο. 

Όκσο, ζήκεξα ν Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ έρεη πξνο δηάζεζε 

νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο κνλήο ζέζεο. Η επέθηαζε ηνπ ηκήκαηνο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ κνλήο 

ζέζεο απνηειεί άκεζε πξνηεξαηόηεηα ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ε 

νπνία ζα πινπνηεζεί κεηά ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πξόζιεςεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ. 

Αθνινύζσο, πξόηεηλε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε όζνπο ζπγγελείο επηζπκνύλ λα ηνπο 

παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο λα πξνβνύλ ζε 

πξναγνξά ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηίκεκα 

(νιηθώο ή κεξηθώο) κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ηηκνιόγην, κε ηαπηόρξνλε παξακνλή ησλ 

ζπγγελώλ πνπ δηθαηνύληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ζηηο ζέζεηο όπνπ 

βξίζθνληαη εληαθηαζκέλνη. Η παξακνλή ηνπ λεθξνύ ζα παξαηείλεηαη, ρσξίο άιιε ρξέσζε, 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο. 

Με ηελ πξναγνξά ζα ζπληάζζεηαη πξνζσξηλόο ηίηινο παξαρώξεζεο, ν νπνίνο ζηε 

ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ επέθηαζεο ηνπ ηκήκαηνο νηθνγελεηαθώλ 

ηάθσλ κνλήο ζέζεο ζα αληηθαζίζηαηαη κε νξηζηηθό.  

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ Σπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 
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γ) Τν γεγνλόο όηη ν Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ έρεη πξνο δηάζεζε 

νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο κνλήο ζέζεο. 

δ) Τν γεγνλόο όηη αξθεηνί ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο επηζπκνύλ λα ηνπο παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 

κνλήο ζέζεο. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξναγνξάο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο ζε όζνπο 

ζπγγελείο επηζπκνύλ, κεηά από ζρεηηθή αίηεζή ηνπο. 

Β. Τν δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο, παξαρσξείηαη κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκήκαηνο (νιηθώο ή κεξηθώο), κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηηκνιόγην, κε ηαπηόρξνλε παξακνλή ησλ ζπγγελώλ πνπ δηθαηνύληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ζηηο ζέζεηο όπνπ βξίζθνληαη εληαθηαζκέλνη. Η παξακνλή ηνπ λεθξνύ ζα 

παξαηείλεηαη, ρσξίο άιιε ρξέσζε, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο 

νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ κνλήο ζέζεο. 

Γ. Με ηελ πξναγνξά ζα ζπληάζζεηαη πξνζσξηλόο ηίηινο παξαρώξεζεο, ν νπνίνο 

ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ επέθηαζεο ηνπ ηκήκαηνο νηθνγελεηαθώλ 

ηάθσλ κνλήο ζέζεο ζα αληηθαζίζηαηαη κε νξηζηηθό. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  38. 

 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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