
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Των άρθρων 246 και 275 του Ν. 3463/2006 

Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης συστάθηκε το 1975 (ΦΕΚ 503/Β΄/17-5-1975), από 
εννέα (9) δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (δήμος Αμπελοκήπων, 
Ευόσμου, Ελευθερίου-Κορδελιού, Θεσσαλονίκης, Μενεμένης, Νεάπολης, Πολίχνης, 
Σταυρούπολης και Συκεών), με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κοιμητηρίων στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. Η ανωτέρω συστατική πράξη μετά από σχετικές τροποποιήσεις έχει 
μεταβληθεί και σήμερα ισχύει η αριθμ. 22773/24-6-1996 απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 502/Β΄/28-6-1996. 

 Μετά την ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3852/2010, οι δήμοι μέλη του 
Συνδέσμου περιορίστηκαν σε πέντε (5).  

1. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
2. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 
3. Δήμος Θεσσαλονίκης 
4. Δήμος Νεάπολης – Συκεών 
5. Δήμος Παύλου Μελά 

Οι δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου εξυπηρετούνται στο σύνολο 
του πληθυσμού τους από τον Σύνδεσμο, ενώ για τους λοιπούς δήμους, εξυπηρετείται τμήμα 
αυτών. 

Ειδικότερα: 

α) για το δήμο Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται μόνο ο πληθυσμός της Β΄ δημοτικής κοινότητας, 
30.164 κάτοικοι αντί των 314.905 κατοίκων (de Facto πληθυσμοί). [Συγκεκριμένα, από το 
δήμο Θεσσαλονίκης μόνο η δημοτική κοινότητα του 2ου διαμερίσματος (Βαρδάρης, Παναγία 
Φανερωμένη, Ξηροκρήνη, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Σφαγεία, κλπ.) εξυπηρετείται από το 
Κοιμητήριο της δυτικής Θεσσαλονίκης.]  

β) Για το δήμο Νεάπολης-Συκεών, εξυπηρετείται ο πληθυσμός των δημοτικών ενοτήτων 
Νεαπόλεως και Συκεών συνολικά 63.921 κάτοικοι αντί των 83.610 κατοίκων (de Facto 
πληθυσμοί), εξαιρουμένων της Δημοτικών κοινοτήτων Πεύκων και Αγ. Παύλου. 

γ) Για το δήμο Παύλου Μελά, εξυπηρετείται ο πληθυσμός των δημοτικών ενοτήτων Πολίχνης 
και Σταυρουπόλεως, συνολικά 85.092 κάτοικοι αντί των 98.861 κατοίκων (de Facto 
πληθυσμοί) , εξαιρουμένης της Δημοτικής κοινότητας Ευκαρπίας. 

Είναι φανερό πως οι διαφορές μεταξύ του πραγματικά εξυπηρετούμενου πληθυσμού των 
συμμετεχόντων δήμων στον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και του συνολικού 
αυτών de Facto πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2011, επιφέρει αλλοίωση της 
αναλογικότητας ως προς την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, αλλά 
και αδικίες ως τις ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλει κάθε Δήμος. 



Μετά από τα ανωτέρω, 

 Ζητάμε να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημά μας και να τροποποιηθεί  το άρθρου 246 του Ν. 
3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) με την προσθήκη στο τέλος αυτού 
παραγράφου με αρ.10: 

«Ως πληθυσμός ή αριθμός κατοίκων κάθε συμμετέχοντος δήμου νοείται ο πραγματικά 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός αυτού σύμφωνα με την συστατική του πράξη.» 

Και στο τέλος του άρθρου 275 του ιδίου Νόμου, «με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 
του άρθρου 246» 

 

Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο 

να ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

1. την ανάθεση στην νομική υπηρεσία του Δήμου την σύνταξη νομικά τεκμηριωμένης 
πρότασης τροποποίησης των άρθρων 246 και 275 του Ν. 3463/2006. 

2. Η Διοίκηση του Δήμου σε συνεργασία με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της ΠΕΔΚ και της ΚΕΔΕ, να κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να φτάσει το 
θέμα στην βουλή των Ελλήνων. 

 


