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Από το Πρακτικό της 4ης/31-05-2018 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Επανεξέταση της υπ’αριθ. 112/2000 Απόφασης του Δήμου
Δροσιάς, «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στον κο Μενούνο Θεόδωρο».
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός
Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε
τακτική
δημόσια
Συνεδρίαση,
ύστερα
από
την
υπ’
αριθ.
πρωτ.18648/24-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας,
που
δημοσιεύθηκε
στον
Πίνακα
Ανακοινώσεων
της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και
γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τρεις (3) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Τεχλικίδης Μιχαήλ
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το θέμα της
ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:
Στις 14/8/2000, ο κος Μενούνος Θεόδωρος κατέθεσε στην
γραμματεία της τότε Κοινότητας Δροσιάς την υπ’αριθ. πρωτ. 1546/1408-2000 αίτηση, ζητώντας το δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου
για την ταφή του πατέρα του Μενούνου Παναγιώτη που απεβίωσε στις
13/08/2000. Από λάθος της υπηρεσίας τότε, δεν έγινε έλεγχος αν ο
κος Μενούνος Θεόδωρος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για αγορά
οικογενειακού τάφου.
Πράγματι, η ταφή έγινε σε χώρο των οικογενειακών τάφων και
συγκεκριμένα στον τομέα Α’ και αριθμό Γ 11. Στις 18/08/2000 ο κος
Μενούνος Θεόδωρος κατέθεσε στο ταμείο της Κοινότητας το ποσό του
1.500.000 δρχ. για την αγορά του οικογενειακού τάφου.
Με την 112/2000 απόφαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Δροσιάς και
με το σκεπτικό ότι ο κος Μενούνος Θεόδωρος δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις για αγορά οικογενειακού τάφου, διότι δεν ήταν δημότης

Δροσιάς για πάνω από δέκα χρόνια, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 91/00
απόφαση περί «Αναμόρφωσης του ισχύοντος κανονισμού νεκροταφείου»,
αποφάσισε την επιστροφή των χρημάτων στον κο Μενούνο Θεόδωρο και
την καταβολή από αυτόν του αντίστοιχου τέλους για δικαίωμα ταφής
πενταετούς χρήσης.
Το σχετικό χρηματικό ένταλμα με το ποσό του 1.500.000 δρχ. πήγε
στην Δ.Ο.Υ, Κηφισιάς, το οποίο ο κος Μενούνος ουδέποτε εισέπραξε
και επέστρεψε ανεξόφλητο την 01η/03/2001.
Από τότε έως και σήμερα, ο Μενούνος Παναγιώτης παραμένει
ενταφιασμένος στον χώρο των οικογενειακών τάφων.
Μετά την πάροδο τόσων ετών και εφόσον ο κος Μενούνος Θεόδωρος
έχει πλέον τις προϋποθέσεις, την δημοτικότητα για πάνω από δέκα
χρόνια και έχοντας πληρώσει τότε το τέλος των 1.500.000 δρχ., που
αντιστοιχούσε για την αγορά οικογενειακού τάφου, προτείνω όπως
εγκρίνουμε την παραχώρηση του οικογενειακού τάφου που βρίσκεται
στον τομέα Α’ και με αριθμό Γ 11 στον κο Μενούνο Θεόδωρο του
Παναγιώτη ούτως ώστε να λήξει και να μην διαιωνίζεται το θέμα
αυτό.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Και εγκρίνει την παραχώρηση του οικογενειακού τάφου που βρίσκεται
στον τομέα Α’ και με αριθμό Γ 11 στον κο Μενούνο Θεόδωρο του
Παναγιώτη.
Το

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 05/2018
παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο

Ακριβές
Πρόεδρος του

ΜΕΛΗ

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
απόσπασμα
Τοπικού

Συμβουλίου

