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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-8-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   64 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 2118/22-8-2014 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: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο 

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

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ηγ΄ θαη ηε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

γ) Τν αξηζκ. 2099/20-8-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

δ) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη κε ην αξηζκ. 

2099/20-8-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο δεηείηαη 
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ε παξνρή λνκηθήο γλσκνδόηεζεο πξνθεηκέλνπ ζε επηθείκελε εθηαθή ζσξνύ λα δηαπηζησζεί 

ν εθ ηνπ λόκνπ πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο. 

 Σύκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ «4. Κάζε αλαθνκηδή ελεξγείηαη κεηά από ζρεηηθή αίηεζε εθηαθήο θαη γίλεηαη 

παξνπζία απηνύ θαη όζσλ ζπγγελώλ θαη θίισλ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ. 5. Γηα ηελ εθηαθή 

ελδηαθέξεηαη ν ζύκθσλα κε ην λόκν πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο ή απηόο πνπ είρε ελδηαθεξζεί 

γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνύ θαη είρε θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ Σπλδέζκνπ ή απηόο πνπ είρε 

ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηαθήο. Αλ απηνί δελ ελδηαθεξζνύλ ηόηε νηνζδήπνηε ζπγγελήο 

ή γλώξηκνο ηνπ λεθξνύ κπνξεί λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθηαθή.». 

 Σπγθεθξηκέλα, ζε επηθείκελε αλαθνκηδή, ππνβιήζεθε ζηελ ππεξεζία καο αίηεζε 

αλαθνκηδήο, από ηελ αδεξθή ηεο ζαλνύζεο, ε νπνία δήισζε όηη ε ζαλνύζα αδεξθή ηεο ήηαλ 

δηαδεπγκέλε, δελ είρε απνγόλνπο θαη όηη ε κνλαδηθή ηεο νηθνγέλεηα ήηαλ ηα ελ δσή κέιε ηεο 

παηξηθήο νηθνγελείαο. Δεζκεύζεθε δε όηη κέρξη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία γηα ηελ αλαθνκηδή 

ζα πξνζθόκηδε ζηελ ππεξεζία καο θαη όια ηα απνδεηθηηθά πξνο ηνύην έγγξαθα. 

 Μεηά από κεξηθέο εκέξεο ππνβιήζεθε ζηελ ππεξεζία καο αίηεζε αλαθνκηδήο ηεο 

ζνξνύ ηεο ηδίαο εληαθηαζκέλεο από ηνλ θεξόκελν σο ζύδπγό ηεο, ν νπνίνο ηζρπξίζζεθε, όηη 

ν κεηαμύ ηνπο γάκνο δελ είρε ιπζεί θαη όηη παξακέλεη λόκηκνο ζύδπγόο ηεο. 

 Ελησκεηαμύ ε αδειθή ηεο ζαλνύζεο πξνζθόκηζε ζηελ ππεξεζία καο ηελ αξηζκ. 

15382/2007 απόθαζε ηνπ πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ιύζε ηνπ γάκνπ 

θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο όηη κέρξη θαη ηηο 7/8/2014, δελ θαηαηέζεθε 

ηαθηηθό ή έθηαθην έλδηθν κέζν θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζεσξεί, 

όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε. Επίζεο, πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηέξα ηεο ζαλνύζεο θαη αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 

Δεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο ζαλνύζεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ είρε ηέθλα. 

 Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε παξνρή λνκηθήο γλσκνδόηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζζεί κε βάζε ηα πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα, ν εθ ηνπ λόκνπ 

πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο, ώζηε απηόο λα επηκειεζεί ηεο δηαδηθαζίαο εθηαθήο. 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ηγ΄ θαη ηε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

γ) Τν αξηζκ. 2099/20-8-2014 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 
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δ) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 Οξίδεη πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηελ Κα Δεκεηξηάδνπ Αλαηνιή (ΑΜ 4219), ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ ππόζεζε πνπ αλαιύζεθε ζην 

ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζζεί κε βάζε ηα πξνζθνκηζζέληα 

έγγξαθα, ν εθ ηνπ λόκνπ πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο, ώζηε απηόο λα επηκειεζεί ηεο δηαδηθαζίαο 

εθηαθήο. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 64. 

 

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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