ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
25ης Μαρτίου 29 -145 74 Ροδόπολη

Συνεδρίαση 1η/2020
της 26-02-2020
Αριθ. Απόφασης 1/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 26-02-2019 συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας Ροδόπολης.
Στη Ροδόπολη και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 5085/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 88
του Ν* 3852/2010, "Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας” για συζήτηση
& γνωμοδότηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ: “Μεταφορά οικογενειακών τάφων από το Παλαιό στο Νέο Κοιμητήριο Ροδόπολης".
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [7] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Κλεφτάκης Βασίλειος (Πρόεδρος)
2] Ξανθός Ιωάννης
3] Πολύζου Δήμητρα
4] Παπαβασιλείου Καλλιόπη
5] Σεϊντής Παναγιώτης
6] Κόκκινος Χαράλαμπος
7] Κουβαρά Ελένη

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. Παρόντες επίσης ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ Πέππα Αγγελική,
Τσούκας Παναγιώτης και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα του 1ου Συμβουλίου 2020 ανέφερε ότι, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, με την
απόφαση (21/2003) του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης αποφασίστηκε η σφράγιση του Παλαιού
Νεκροταφείου Ροδόπολης, που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
Από τότε ως σήμερα λειτουργεί το Νέο Κοιμητήριο Ροδόπολης και σε ισχύ είναι ο Ενιαίος Κανονισμός
Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου με τη 45/2018 απόφαση, κατά την οποία η δαπάνη για
την αγορά ενός οικογενειακού τάφου ανέρχεται στο ποσό των 12.000 ευρώ.
Δεδομένου ότι ούτε κατά την αρχική απόφαση 21/2003 αλλά ούτε και στον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό του
Δήμου (απόφαση 45/2018) υπάρχει κάποιο άρθρο ή γίνεται λόγος για το δικαίωμα μεταφοράς των
οικογενειακών τάφων από το Παλαιό Κοιμητήριο στο Νέο αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόφαση
7/2019 του τοπικού Συμβουλίου Ροδόπολης, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, για λόγους ισονομίας, δίκαιης
μεταχείρισης και ηθικής τάξης απέναντι στους συμπολίτες μας και εισηγούμαι τη λήψη απόφασης από το
Δημοτικό Συμβούλιο που να δίνει τη δυνατότητα στους γηγενείς δικαιούχους οικογενειακών τάφων
στο παλαιό Νεκροταφείο να μεταφέρουν αυτό το δικαίωμά τους στο Νέο, είτε ατελώς, είτε έναντι
συμπληρωματικού ποσού, το οποίο όμως να μην υπερβαίνει τα 1.700 ευρώ. Έτσι, κατόπιν αίτησης των
δικαιούχων στην Κοινότητα Ροδόπολης και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ισχύ της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορούν να μεταφέρουν το δικαίωμά τους για παραχώρηση
οικογενειακού τάφου στο Νέο Κοιμητήριο Ροδόπολης.

Στη συνέχεια το Σώμα ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση
του προέδρου

Εισηγείται ομόφωνα
κατά την εισήγηση του προέδρου, τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο που να επιτρέπει μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο ετών από την ισχύ της, στους γηγενείς δικαιούχους οικογενειακών τάφων στο
Παλαιό Νεκροταφείο Ροδόπολης να μεταφέρουν το δικαίωμά τους αυτό στο Νέο, είτε ατελώς, είτε έναντι
συμπληρωματικού ποσού, το οποίο όμως να μην υπερβαίνει τα 1.700 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 1/2020

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ροδόπολης

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα Μέλη:
1.ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4. ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 27-02-2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

