ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.7η/10-10-2019
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
Αριθμός Απόφασης 16/2019
Περίληψη
ΘΕΜΑ: « Έγκριση ή μη άδειας κινηματογράφησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».
Στο Κρυονέρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Κοινότητας Κρυονερίου με την υπ’αριθ.πρωτ. 37387/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, 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 αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι από τα ..7.. μέλη του συμβουλίου παρόντα ήταν ..5.. ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Ηρακλής Χιώτης
2.-Δημήτριος Κυρανάκης
3.-Γρηγόριος Λινάρδος
4.-Νικόλαος Παπαδόπουλος
5.-Αντώνιος Παπαντωνίου

Α π ό ν τ ε ς:
1.-Μαρία Αντωνοπούλου-Πρίντζου
2.-Άρτεμις Πλακίδα

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Δημοτική Σύμβουλος Παναγιώτα Μυλωνά Μπίκινη.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ... 1ου ... θέματος ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 35850/23.9.2019 & 37689/08.10.2019 αιτήσεις της κας Όλγας
Παπαδά υπεύθυνης παραγωγής της εταιρείας PAN ENTERTAIMENT, που κατατέθηκαν στη
Κοινότητα Κρυονερίου, η αιτούσα ζητά την παραχώρηση άδειας κινηματογράφησης στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Κρυονερίου, για τις ανάγκες παραγωγής ταινίας μικρού μήκους. Συγκεκριμένα στις
αιτήσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
"Για την πραγματοποίηση της ταινίας, η απαιτούμενη διάρκεια των γυρισμάτων είναι δύο ημέρες
(πρωινές ώρες) οι οποίες θα επιθυμούσαμε ιδανικά και βάσει της διαθεσιμότητας των ηθοποιών,
να είναι η 30η και η 31η Οκτωβρίου 2019. Για τις ανάγκες του σεναρίου, χρειαζόμαστε
ουσιαστικά έναν άδειο τάφο (καθώς πρόκειται για εκταφή), και ένα οστεοφυλάκιο ". Επίσης
συμπληρωματικά αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες :
"Κατανοούμε απόλυτα την ιερότητα του χώρου για τους συγγενείς των νεκρών, θα θέλαμε να σας
διαβεβαιώσουμε ότι το σενάριό μας δεν περιέχει καταρχάς ούτε ύβρεις αλλά ούτε και διαλόγους
σε υψηλή ένταση. Επίσης, όπως κάνουμε σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους που
πραγματοποιούμε γύρισμα, θα σεβαστούμε απόλυτα την καθαριότητα του χώρου, παραδίδοντάς
τον στην ίδια κατάσταση που θα τον παραλάβουμε. Και τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι δεν
έχουμε σκοπό ή πρόθεση να φανεί σε κάποιο πλάνο μας όνομα ή φωτογραφία θανόντος από
παρακείμενο τάφο ή τάφους, καθώς η τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι και δικό μας
μέλημα (σε αντίθεση με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η κάμερα στον κινηματογράφο είναι απόλυτα
ελεγχόμενη και πραγματοποιεί λήψεις σε πρόσωπα και χώρους που έχει προηγουμένως
εξασφαλιστεί η πλήρης συγκατάθεση)".
Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.18 του «Ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'
αρ. 45/2018 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου αναφέρεται ότι: " Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από
τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία".

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση επί του αιτήματος της εταιρείας
PAN ENTERTAIMENT για άδεια κινηματογράφησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου
στις 30 και 31 Οκτωβρίου τις πρωινές ώρες με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα εξής:
1) Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος θα παρίσταται υπάλληλος του Κοιμητηρίου.
2) Δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπηθούν ή κινηματογραφηθούν στοιχεία και πληροφορίες των
θανόντων που αναγράφονται στους τάφους, νόμος 4624/2019 "Αρχή προστασίας Δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ).
3)Ο χώρος αποδίδεται καθαρός μετά την ολοκλήρωση της κινηματογράφησης στην κατάσταση
στην οποία παρελήφθη.
4)να υπάρξει ο απαιτούμενος σεβασμός ως προς την ιερότητα του χώρου.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση
 Τις με αρ. πρωτ. 35850/23.9.2019 & 37689/08.10.2019 αιτήσεις της εταιρείας PAN
ENTERTAIMENT.
 Την με αρ.45/2018 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου.
 Τα άρθρα 82 παρ. στ. και 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει στην εταιρεία PAN ENTERTAIMENT την άδεια κινηματογράφησης στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Κρυονερίου, για τις ανάγκες παραγωγής ταινίας μικρού μήκους, στις 30 και 31
Οκτωβρίου 2019 τις πρωινές ώρες με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα παρακάτω:
1) Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος θα παρίσταται υπάλληλος του Κοιμητηρίου.
2) Δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπηθούν ή κινηματογραφηθούν στοιχεία και πληροφορίες των
θανόντων που αναγράφονται στους τάφους, νόμος 4624/2019 "Αρχή προστασίας Δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ).
3)Ο χώρος αποδίδεται καθαρός μετά την ολοκλήρωση της κινηματογράφησης στην κατάσταση
στην οποία παρελήφθη.
4)Να υπάρξει ο απαιτούμενος σεβασμός ως προς την ιερότητα του χώρου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηρακλής Χιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Δημήτριος Κυρανάκης
2.-Γρηγόριος Λινάρδος
3.-Νικόλαος Παπαδόπουλος
4.-Αντώνιος Παπαντωνίου

