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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 5-12-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   76 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 5 ηνπ κήλα 

Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 19.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3024/28-11-2014 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. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν 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) Τελ αξηζκ. 2997/24-11-2014 έγγξαθε εμώδηθε δηακαξηπξία ηεο Ιζκήλεο Καξαγηάλλε. 

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 ηελ αξηζκ. 

2997/24-11-2014 έγγξαθε εμώδηθε δηακαξηπξία ηεο θαο Ιζκήλεο Καξαγηάλλε δεηείηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο ηεο γηα παξακνλή ηνπ ζαλόληα παηέξα ηεο ζην Κνηκεηήξην γηα έμη 

(6) ζπλνιηθά ρξόληα.  
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 Ο Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηξίην ρξόλν 

παξάηαζεο (πέξαλ ησλ ηξηώλ ππνρξεσηηθώλ κε ηελ ηαθή εηώλ), γηα νηνλδήπνηε 

εληαθηαζκέλν ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ιόγσ παληεινύο έιιεηςεο ρώξσλ 

εληαθηαζκνύ. 

 Σύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθό ηεο, ε θα Ιζκήλε Καξαγηάλλε ζε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηόο ηεο, δειώλεη όηη ζα αζθήζεη θάζε δηθαίσκά ηεο, όπσο ι.ρ. ε 

άζθεζε έγθιεζεο θαηά παληόο ππεπζύλνπ γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνύ λόκνπ, θαζώο θαη ε 

άζθεζε αζηηθώλ αμηώζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο. 

 Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε παξνρή λνκηθήο γλσκνδόηεζεο από 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν, πξνθεηκέλνπ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ λα ελεξγήζνπλ 

ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

 

 

 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) Τελ αξηζκ. 2997/24-11-2014 έγγξαθε εμώδηθε δηακαξηπξία ηεο Ιζκήλεο Καξαγηάλλε. 

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 νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ λα ελεξγήζνπλ 

ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 76. 

 

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: ΩΓΙΗΟΡ93-ΕΤΤ
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