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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 9-5-2014 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   29 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα Μαΐνπ 

ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 

1142/5-5-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τελ πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 281 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ από 17.5/59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αλαγθαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 

10/2001 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 
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 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη γηα ηελ 

λνκνηερληθή επεμεξγαζία ηνπ πξνηεηλόκελνπ από ηηο ππεξεζίεο ζρεδίνπ λένπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ηελ νξζή δηαηύπσζε ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ θαη ηε 

ζπκβαηόηεηα απηνύ κε ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηε λνκνινγία ησλ αξκνδίσλ 

δηθαζηεξίσλ, πξέπεη λα νξηζζεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ν Τζίγθξνο Αζαλάζηνο ηνπ 

Γεσξγίνπ, κε Α.Μ. 7533, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο.  

Δηδηθόηεξα, ν αλσηέξσ δηθεγόξνο ζα εηζεγεζεί ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζην 

ζρέδην ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, πνπ αθνξνύλ ζην δηθαίσκα ρξήζεο 

ρώξνπ ηαθήο, ζηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμε όζσλ αθνξνύλ ηνλ Σύλδεζκν, σο θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνεξρόκελσλ από ηελ αιινδαπή 

θεξέηξσλ, ζηα δηθαηώκαηα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 

νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

δηθαηνύρσλ γηα εληαθηαζκό ζε νηθνγελεηαθό ηάθν, ζηελ θαηαβνιή ηειώλ επί αλαγλώξηζεο 

θαη’ εμαίξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηελ απνζηνιή πξνζθιήζεσλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ 

λεθξνύ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηα κλεκεία ησλ ηάθσλ, ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κλεκείσλ, θιπ. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τελ πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 281 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ από 17.5/59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αλαγθαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 

10/2001 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Οξίδεη πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνλ Τζίγθξν Αζαλάζην ηνπ Γεσξγίνπ, κε Α.Μ. 7533, 

ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα επεμεξγαζζεί λνκνηερληθά ην ζρέδην ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ από ηηο ππεξεζίεο λένπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, λα ειέγμεη 
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ηελ νξζή δηαηύπσζε ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ θαη ηε ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ην ηζρύνλ 

λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηε λνκνινγία ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 

Β. Δηδηθόηεξα, ν αλσηέξσ δηθεγόξνο ζα εηζεγεζεί ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 

ζην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, πνπ αθνξνύλ ζην δηθαίσκα 

ρξήζεο ρώξνπ ηαθήο, ζηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμε όζσλ αθνξνύλ ηνλ Σύλδεζκν, σο θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνεξρόκελσλ από ηελ αιινδαπή 

θεξέηξσλ, ζηα δηθαηώκαηα ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 

νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

δηθαηνύρσλ γηα εληαθηαζκό ζε νηθνγελεηαθό ηάθν, ζηελ θαηαβνιή ηειώλ επί αλαγλώξηζεο 

θαη’ εμαίξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηελ απνζηνιή πξνζθιήζεσλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ 

λεθξνύ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηα κλεκεία ησλ ηάθσλ, ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κλεκείσλ, θιπ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 29 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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