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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                       

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  18 - 7 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 226/ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσµου ∆υτικής Θεσσαλονίκης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9536/13-7-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Μεζίκης Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή,. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των δυο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο κος Κουσενίδης Α. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών την υπ’ αριθ. 14/2011 απόφαση του Συνδέσµου ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης µε την οποία τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του Συνδέσµου. Μετά την 
ψήφιση και εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010, συνεχίζει ο κος Κουσενίδης,  οι 
δήµοι -µέλη του Συνδέσµου ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης συγχωνεύθηκαν και συστάθηκαν 
νέοι µε διαφορετικές ονοµασίες και µέγεθος, µε συνέπεια να καθίσταται αναγκαία η 
τροποποίηση της συστατικής πράξης και η προσαρµογή της στα δεδοµένα του Ν. 
3852/2010. 
 Η συστατική πράξη πρέπει να εγκριθεί από τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων µελών 
του Συνδέσµου ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών τους. 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

 
Να προχωρήσει στην οφειλόµενη Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσµου 
∆υτικής Θεσσαλονίκης, του οποίου ο ∆ήµος µας είναι µέλος.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 14/2011 απόφαση του Συνδέσµου ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                      Οµόφωνα   
 

Α).  Εγκρίνει την προτεινόµενη τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσµου 
∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
«Ιδρύουµε Σύνδεσµο ∆ήµων µε την επωνυµία «Σύνδεσµο ∆ήµων ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης», ο οποίος αποτελείται από τους δήµους Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσµου, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά. 
 Έδρα του Συνδέσµου ορίζεται ο χώρος των Κοιµητηρίων δυτικής Θεσσαλονίκης, που 
βρίσκεται στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Κορδελιού-Ευόσµου και Ωραιοκάστρου. 
 Σκοπός του Συνδέσµου είναι: 

α) Η πρόσκτηση µε αγορά, απαλλοτρίωση, ανταλλαγή, δωρεά, χρηµατοδοτική 
µίσθωση, κλπ κατάλληλων αγροτεµαχίων ή οικοπέδων και η εκτέλεση σ’ αυτά των 
αναγκαίων έργων για τη δηµιουργία ενός ή περισσοτέρων Κοιµητηρίων στη δυτική 
Θεσσαλονίκη ή και αλλού, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις περί τέχνης και αισθητικής. 
 β) Η συντήρηση, λειτουργία και εκµετάλλευση του υπάρχοντος Κοιµητηρίου της 
δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και όσων παραχωρηθούν προς το Σύνδεσµο. Η δηµιουργία 
και ανάπτυξη πρασίνου σε αυτά και στον περιβάλλοντα χώρο. 
 γ) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, ενώσεις και άλλα επιχειρηµατικά ή 
λοιπά σχήµατα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 δ) Η πώληση, η µίσθωση, ανταλλαγή και χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών και 
ακινήτων πραγµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 ε) Η ένταξη του Συνδέσµου σε αναπτυξιακά, κοινωνικά, επιµορφωτικά ή άλλα 
προγράµµατα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται µε τη συγχρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπών εγχώριων ή διεθνών οργανισµών.  
 στ) Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 31/2009 (ΦΕΚ 49/Α΄). 
 ζ) Η ένταξη σε ειδικά προγράµµατα µε σκοπό τη δηµιουργία υποδοµών για την 
αξιοποίηση και εκµετάλλευση ήπιων ή εναλλακτικών ή άλλων µορφών ενέργειας. 
 Πόροι του Συνδέσµου είναι: 
 α) Η ετήσια εισφορά κάθε δήµου µέλους, η οποία ανέρχεται σε 0,45 ευρώ για κάθε 
κάτοικο, µε εξαίρεση το δήµο Θεσσαλονίκης, η ετήσια εισφορά του οποίου ορίζεται σε 0,15 
ευρώ για κάθε κάτοικο. 

Το ύψος της ανωτέρω εισφοράς µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών 
πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του και διατηρώντας πάντοτε την αναλογία 3 προς 1 
για τους λοιπούς δήµους και το δήµο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.  

β) Τα έσοδα από τα τέλη και δικαιώµατα που εισπράττει ο Σύνδεσµος από τη 
λειτουργία των Κοιµητηρίων και των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (δικαιώµατα σύστασης 
οικογενειακού τάφου, ενταφιασµού, ανανέωσης χρόνου ταφής, εκταφής, οστεοφυλακίου, 
ιεροπραξιών, πλυσίµατος οστών, έκδοσης άδειας δραστηριότητας, χρήσης νεκροστασίου και 
ψυκτικού θαλάµου, πώληση ή µίσθωση οστεοκιβωτίων και οστεοθηκών, λοιπά τέλη και 
δικαιώµατα από τη λειτουργία του Κοιµητηρίου και του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, 
κλπ). 

γ) Οι εισπράξεις από την άσκηση των δραστηριοτήτων του, καθώς και τα µερίσµατα 
που εισπράττει από τη συµµετοχή του σε επιχειρήσεις και λοιπές ενώσεις. 

δ) Τόκοι από την εκµετάλλευση των χρηµατικών του διαθεσίµων σε αναγνωρισµένα 
πιστωτικά ή άλλα ιδρύµατα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

ε) Οι δωρεές, επιχορηγήσεις, αποζηµιώσεις και εισφορές που παρέχει το δηµόσιο ή 
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί εγχώριοι ή αλλοδαποί. 

στ) Έσοδα από πωλήσεις, παραχωρήσεις δικαιωµάτων, µισθώµατα κινητών και 
ακινήτων πραγµάτων. 

Η διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσµου ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης είναι αόριστος. 
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Από την εν λόγω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονοµικό 
έτος, αλλά και για τα υπόλοιπα οικονοµικά έτη». 

 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 226/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  19 - 7 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                                                     
 


