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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-5-2014 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   38 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε απόδνζε κλεκείσλ ζηνπο ζπγγελείο 

ησλ εληαθηαζκέλσλ κεηά από αίηεζή ηνπο. Επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο» 

 

 ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 

1327/20-5-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν 

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

75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

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

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

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε 

απόδνζε κλεκείσλ ζηνπο ζπγγελείο ησλ εληαθηαζκέλσλ κεηά από αίηεζή ηνπο. Επηβνιή 

πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο: 

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

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ). 
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 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ «θαη’ εμαίξεζε 

επηηξέπεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζπγγελή λα δνζεί κέξνο ή θαη όια ηα επί 

ηνπ ηάθνπ αληηθείκελα κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, αθνύ πξώηα ηα πξνο 

εμαγσγή αληηθείκελα απνιπκαλζνύλ από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία.». 

 Αθνινύζσο, αλέθεξε όηη όζνη ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην επηζπκνύλ 

πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθηαθήο, λα ηνπο παξαρσξεζνύλ όια ηα επί ηνπ ηάθνπ αληηθείκελα 

πνπ ζπληζηνύλ ην κλεκείν ηνπ ηάθνπ, νθείινπλ λα δειώζνπλ εγγξάθσο ηελ πξόζεζή ηνπο, 

ππνγξάθνληαο ππεύζπλε δήισζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 

απόθαζε, όηη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 

ηέιεζεο ηεο αλαθνκηδήο, ζα θξνληίζνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξε 

απνμήισζε όισλ ησλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηάθνπ πιηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ηε κεηαθνξά ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο 

πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο νγθσδώλ πνπ δηαζέηεη ην Κνηκεηήξην. ην ίδην έληππν ζα 

δειώλεηαη όηη κεηά ηελ απνμήισζε, ζα δεηήζνπλ από ην ύλδεζκν λα πξνβεί ζηελ 

απνιύκαλζε όισλ ησλ πιηθώλ πνπ πξνηίζεληαη λα παξαιάβνπλ, πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπο από 

ην Κνηκεηήξην, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ηηο ηζρύνπζεο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζα δεζκεύνληαη λα παξαδώζνπλ ηνλ παξαρσξεζέληα ηάθν 

ηξηεηνύο ηαθήο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ απηόο είρε αξρηθά παξαρσξεζεί, έηνηκν πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σέινο, ζα δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηελ εηο βάξνο 

ηνπο επηβνιή πξνζηίκνπ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ηάθνπ, πνζνύ πελήληα επξώ (50,00 €), ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο 

ή παξέθθιηζεο από ηα αλσηέξσ, ην νπνίν νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο 

αλαθνκηδήο. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

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

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Εγθξίλεη ηελ θαη’ εμαίξεζε απόδνζε κλεκείσλ ζηνπο ζπγγελείο ησλ 

εληαθηαζκέλσλ κεηά από αίηεζή ηνπο.  
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Β. Όζνη ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην επηζπκνύλ πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

εθηαθήο λα ηνπο παξαρσξεζνύλ όια ηα επί ηνπ ηάθνπ αληηθείκελα πνπ ζπληζηνύλ ην κλεκείν 

ηνπ ηάθνπ, νθείινπλ λα δειώζνπλ εγγξάθσο ηελ πξόζεζή ηνπο, ππνγξάθνληαο ππεύζπλε 

δήισζε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

Γ. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ή παξέθθιηζεο όζσλ νξίδνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο 

παξνύζαο, ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

πλδέζκνπ, πνζνύ πελήληα επξώ (50,00 €), ην νπνίν νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ πξηλ ηελ 

ηέιεζε ηεο αλαθνκηδήο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηάθνπ. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 38. 

 

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

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

 

Δειώλσ όηη επηζπκώ λα κνπ παξαρσξεζνύλ όια ηα επί ηνπ ηάθνπ η……………………………………………………... 

κε ζηνηρεία Σ….…/….…, αληηθείκελα πνπ ζπληζηνύλ ην κλεκείν ηνπ ηάθνπ. Πξνο ηνύην δειώλσ ππεύζπλα, όηη  

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ηέιεζεο ηεο αλαθνκηδήο, ζα  

θξνληίζσ κε δηθά κνπ έμνδα θαη ελέξγεηεο: α) γηα ηελ πιήξε απνμήισζε όισλ ησλ επί ηνπ ηάθνπ πιηθώλ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, β) ηελ κεηαθνξά ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο εηδηθνύο  

θάδνπο πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο νγθσδώλ πνπ δηαζέηεη ην Κνηκεηήξην. Μεηά ηελ απνμήισζε, ζα δεηήζσ 

από ηελ ππεξεζία ζαο λα πξνβεί ζηελ απνιύκαλζε όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα παξαιάβσ, πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπο  

από ην Κνηκεηήξην, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο  

δηαηάμεηο. Τπόζρνκαη λα παξαδώζσ ηνλ παξαρσξεζέληα ηάθν ηξηεηνύο ηαθήο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ απηόο είρε  

αξρηθά παξαρσξεζεί, έηνηκν πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. Δειώλσ όηη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ην γεγνλόο, όηη  

ζα κνπ επηβιεζεί πξόζηηκν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηάθνπ, πνζνύ πελήληα επξώ (50,00 €), όπσο απηό  

θαζνξίδεηαη από ηελ 38/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο  

Θεζζαινλίθεο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ή παξέθθιηζεο από ηα πξναλαθεξζέληα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα  

θαηαβάιισ πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο αλαθνκηδήο. 

 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δει. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
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