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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16-07-2019 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδοπόλεως.
Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους
2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 26321/11.07.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρ. 88 του Ν* 3852/2010, "Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας” για
συζήτηση & γνωμοδότηση του μοναδικού θέματος της εντός ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ: “Αλλαγή ονόματος οικογενειακού τάφου Ντ χ χ χ χ χ Ελ χ χ χ χ σε Ντ χ χ χ χ Ειρχ χ χ”.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Σεϊντής Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2] Κόκκαλης Εμμανουήλ
3] Κλεφτάκης Βασίλειος
4] Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος
5] Πολύζου Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδείς

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Τσομίδη
Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη του
Συμβουλίου.
Στο Συμβούλιο παραβρέθηκε επίσης η άμεσα ενδιαφερόμενη επί του θέματος κα Ντ.χ χ χ Ε.χ χ χ.
Ο Πρόεδρος του Σώματος αφού αναφέρθηκε στις με αρ. πρωτ. 31140/01-10-2018 και 26653/15-07-2019

σχετικές αιτήσεις προς το Δήμο Διονύσου έδωσε το λόγο στην κα Ντ.χ χ χ Ελ χ χ χ . Εκείνη εξήγησε στο
Συμβούλιο ότι, όπως αναφέρει και στην με αρ. Πρωτ. 31140/01-10-2018 αίτησή της, είχε ζητήσει στο
παρελθόν, μεταξύ άλλων, την αγορά ενός απλού οικογενειακού τάφου στο Νέο Κοιμητήριο Ροδόπολης
(αίτηση με αρ. Πρωτ.13922/16-04-2018). Εκ παραδρομής η αίτηση έγινε εκείνη την εποχή από την ίδια, ενώ
θα έπρεπε να γίνει από τη μητέρα της κα Εχ χ χ Ντ χ χ χ, ώστε τόσο οι αποδείξεις των μηνιαίων δόσεων που
καταβάλλονται όσο και η έκδοση του παραχωρητηρίου αλλά και ο οικογενειακός τάφος να είναι στο όνομα
της μητέρας της.
Επιπλέον, το Συμβούλιο έλαβε υπ’ όψιν του τη με αρ. πρωτ. 26653/15-07-2019 αίτηση της κας Ε χ χ χ Ντ
χ χ χ περί αλλαγής του ονόματος του οικογενειακού τάφου από της κόρης της στο δικό της (έκδοση
αποδείξεων μηνιαίων δόσεων και παραχωρητηρίου).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αιτήσεις και τον
Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου

Ενέκρινε ομόφωνα
την αλλαγή του ονόματος του οικογενειακού τάφου από Ντ χ χ χ Ελ χ χ χ σε Ντ χ χ χ Εχ χ χ .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 8/2019

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ροδόπολης

Τα Μέλη:

ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 17-07-2019
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας

ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

