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Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 5η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 6:30 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:31173/01-102018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου της άδειας χρήσης μουσικής στην Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Προσφοράς Πλήρους Γεύματος -Αναψυχής ΓΟΡΓΩ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ''Το πουγκί'', που βρίσκεται επί της οδού Λ.
Μαραθώνος αρ.54 στην Δ.Κ.Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 2ο:«Μετατροπή απλού τάφου πενταετούς διάρκειας (Α.Τ.100) σε διπλό οικογενειακό τάφο
στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 3ο:«Μετατροπή απλού τάφου πενταετούς διάρκειας (Α.Τ.197) σε διπλό οικογενειακό τάφο
στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 4ο:«Αυταπάγγελτη εκταφή από το Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν από τους
κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
1) Καβούρης Θεόδωρος
2) Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
2) Κυριάκης Δημήτριος
3) Μανώλογλου Χρύσα
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ. Κωστάκης.Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.
ΘΕΜΑ 3ο: «Μετατροπή απλού τάφου πενταετούς διάρκειας (Α.Τ.197) σε διπλό οικογενειακό
τάφο στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύμφωνα τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Αποφάσης
Δ.Σ.45/2018) στο άρθρο 17.6 αναγράφεται ότι η παραχώρηση του δικαιώματος οικογενειακού
τάφου εκ μέρους του Δήμου γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου προς αυτό
εξουσιοδοτημένου προσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Κοινότητας, όπου βρίσκεται
στο Κοιμητήριο για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για οικογενειακό τάφο. Το τοπικό
συμβούλιο γνωμοδοτεί αρχικά με απόφασή του για την παραχώρηση ή μη του οικογενειακού
τάφου και προωθεί την απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εισήγηση και έγκριση από
το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής του σχετικού τέλους, το οποίο ορίζεται
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στο άρθρο 20.1 αναφέρεται ότι δικαίωμα απόκτησης
οικογενειακού τάφου έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι δημότες ή οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου

Διονύσου.
Στην Δ.Κ.Άνοιξης κατατέθηκε η υπ΄αριθμό 31082/28-09-2018 αίτηση του κ. Ανδρεσάκη Γεωργίου,
όπου αιτείται να μετατραπεί ο απλός τάφος με Α.Τ. 197, στον οποίο είναι ενταφιασμένη η
Ανδρεσάκη Μαρία,σε διπλό οικογενειακό τάφο.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω να μετατραπεί ο απλός τάφος πενταετούς διάρκειας με Α.Τ.197 του Κοιμητηρίου της
Δ.Κ.Άνοιξης σε διπλό οικογενειακό τάφο υπό την προϋπόθεση καταβολής του σχετικού τέλους, το
οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν
ομόφωνα
να μετατραπεί ο απλός τάφος πενταετούς διάρκειας με Α.Τ.197 του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης
σε διπλό οικογενειακό τάφο υπό την προϋπόθεση καταβολής του σχετικού τέλους, το οποίο
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 17/2018.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1.ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
2.ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 09-10-2018
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