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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 5-12-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  42 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε αλαζηνιήο ρνξήγεζεο ηξίηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ζε όιεο ηηο ζέζεηο 

εληαθηαζκνύ ηνπ Κνηκεηεξίνπ» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 17.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 3048/01-

12-2014 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. Ζαραξηάδεο Λάδαξνο 
 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Λαιέο Δεκήηξηνο     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 ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 

3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο αλαζηνιήο ρνξήγεζεο ηξίηνπ ρξόλνπ 

παξάηαζεο ζε όιεο ηηο ζέζεηο εληαθηαζκνύ ηνπ Κνηκεηεξίνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

γ) Τν αξηζκ. 3082/03-12-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 
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Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο ρνξεγεί παξάηαζε παξακνλήο ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην, πέξαλ 

ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνύο ηαθήο. Ο αξηζκόο ησλ ρξόλσλ παξάηαζεο θαη ην εηήζην ηίκεκα 

θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θελώλ ηάθσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, έηζη ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα γηα ηνλ 

απξόζθνπην εληαθηαζκό ησλ λεθξώλ.  

Με βάζε ην αξηζκ. 3082/03-12-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο 

θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο, δεδνκέλνπ όηη κεηώζεθε ζεκαληηθά ε δηαζεζηκόηεηα ζε ηάθνπο 

ηξηεηνύο ηαθήο, ζην Κνηκεηήξην ηεο Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα 

απνθάζεηο θαη λα δξνκνινγεζνύλ επεηγόλησο κέηξα, γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ 

ρξνλίδνληνο πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνξηζκέλεο επάξθεηαο ζε ηάθνπο ηξηεηνύο ηαθήο. Μέρξη ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ρώξνπ, πξνηείλεηαη λα ιεθζεί 

απόθαζε από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, γηα ηελ αλαζηνιή ρνξήγεζεο παξάηαζεο γηα ηνλ 3
ν
 

ρξόλν, ζηνπο ηάθνπο ηξηεηνύο ηαθήο, ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο ζέζεηο ζην Κνηκεηήξην ηεο 

δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ελζσκαηώλνληαο έηζη θαη ηνπο ηάθνπο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

γ) Τν αξηζκ. 3082/03-12-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Εγθξίλεη ηελ άκεζε αλαζηνιή ρνξήγεζεο ηξίηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ζε όιεο ηηο 

ζέζεηο εληαθηαζκνύ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ιόγσ έιιεηςεο ρώξσλ ηαθήο. 

Β. Εγθξίλεη ηελ αλαζηνιή ρνξήγεζεο δεπηέξνπ ρξόλνπ παξάηαζεο, ιόγσ ηεο 

δηαθαηλόκελεο επηδείλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν κε απόθαζή 

ηνπ, λα νξίζεη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απηνύ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  42. 

 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 

ΑΔΑ: Β8Χ4ΟΡ93-ΤΘΤ
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