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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 23-6-2014 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   45 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα 

Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 1606/18-6-2014 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. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

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

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

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

3463/2006. 

β) Σελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

ησλ Ο.Σ.Α.». 

ε) Σελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 
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ζη) Σελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΩΗΙ1ΟΡ1Τ-ΗΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

30060/22-05-2014 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΩΗΙ1ΟΡ1Τ-ΗΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο αθπξώζεθε ε αξηζκ. 17/2014 απόθαζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ηελ νπνία 

αλαηέζεθε κεηά ηε δηελέξγεηα θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ε 

ηκεκαηηθή δηεηή (2εηε) εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ (καξκάξσλ θαη κεηαιιηθώλ εηδώλ) 

πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κεηά ηελ 

αλαθνκηδή ησλ ζνξώλ ζην Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Καηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 247 ηνπ Ν. 3463/2006 , ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγώλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, αθνύ πξνεγεζεί ζρεηηθή 

γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ. 

 Αθνινύζσο, πξόηεηλε λα νξηζζεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ν Σξππάλεο Δπζηξάηηνο, 

κε Α.Μ. 2844, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ή κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 

γηα ηελ αλάθιεζε θαη αθύξσζε ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πνπ αθπξώλεη ηελ αξηζκ. 

17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

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

3463/2006. 

β) Σελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

ησλ Ο.Σ.Α.». 

ε) Σελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

ζη) Σελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΩΗΙ1ΟΡ1Τ-ΗΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Οξίδεη πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνλ Σξππάλε Δπζηξάηην, κε Α.Μ. 2844, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε πξνζθπγήο 

ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ηελ αλάθιεζε θαη 

αθύξσζε ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πνπ αθπξώλεη ηελ αξηζκ. 17/2014 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 45 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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