ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/17-3-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 8/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση δικαιώµατος αγοράς οστεοφυλακίου στον κο Μακρή Νικόλαο».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015,
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.6616/11-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:
1.- Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆.Κ.Κρυονερίου νοµίµως κληθείς.
Η κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε την
υπ΄αριθ.6053/05-3-2015 αίτηση που δεχθήκαµε από τον κο Μακρή Νικόλαο και σύµφωνα µε την
υπ’αρ.30/1998 απόφαση του τοπικού Συµβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου µε το άρθρο 22 του
Κανονισµού Λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου Κοινότητας προβλέπονται τα εξής:
1) Η διαφύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών ενεργείται µετά από αίτηση των οικείων και µε
ευθύνη της υπηρεσίας Νεκροταφείου.
α-στους οικογενειακούς τάφους
β-στο οστεοφυλάκιο, εντός οστεοθηκών διαστάσεων 18 εκ µήκος, 25 εκ. πλάτους και 22
εκ. ύψους περίπου.
Η προµήθεια των οστεοθηκών βαρύνει τους οικείους.
2) Για την φύλαξη των οστών στις οστεοθήκες καταβάλλεται ετήσιο δικαίωµα. Αν οι
οικείοι ταφέντος δεν καταβάλλουν επί δύο (2) συνεχή έτη τα δικαιώµατα που έχουν
καθοριστεί, τα οστά µεταφέρονται και τοποθετούνται στο κοινό τάφο (χωνευτήρι) και οι
οστεοθήκες περιέρχονται στην κοινότητα».
Κατά συνέπεια των ανωτέρω προτείνω την αγορά οστεοφυλακίου από τον κο Μακρή Νικόλαο.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη
του και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, και µετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει

Οµόφωνα

Εγκρίνει την αγορά οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου από την
τον κο Μακρή Νικόλαο διότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον ισχύοντα Κανονισµό
Λειτουργίας Νεκροταφείου Κρυονερίου (Αριθ. Αποφ.Κ.Σ. Κρυονερίου 30/1998).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/2015.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κάουλα Βασιλική
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