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Τ.Κ. 14569, Άνοιξη 

                                                              
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                     
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 17η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα 
της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 06:30 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με 
αριθ.πρωτ.:7054/13-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, 
που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε 
κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση 
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο:«Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών -Εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών (οπωροπωλείο, παντοπωλείο, αυγοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών) με 
αρ. πρωτ. 5940/02-03-2017 αίτηση της εταιρείας ''Γρηγόρης Μυλωνάς Εμπόριο 
Φρούτων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 
αριθμό 28, Άνοιξη». 
 

    ΘΕΜΑ 2ο:«Παραχώρηση τιμής ένεκεν τάφου στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης». 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                   
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                   1)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη 
2)  Καβούρης Θεόδωρος                                   2)  Μανώλογλου Χρύσα                                              
3)  Κυριάκης Δημήτριος                                     
 

 Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ. 
Κωστάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπηλιώτης. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή. 
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο εντός ημερησίας διάταξης θέμα. 
 
ΘΕΜΑ 2ο:«Παραχώρηση τιμής ένεκεν τάφου στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης». 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
   Στο άρθρο 36 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης 
(Αρ. Απόφασης 86/2000) αναγράφεται ότι:  
Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται κάθε φορά με 
αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό και με τις σχετικές ισχύουσες  
διατάξεις. Οι σχετικές οργανωτικές λεπτομέρειες, που σκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή 



των διατάξεων του Κανονισμού αυτού, καθορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας. 
 Δεχθήκαμε την υπ. αριθ. 6631/09-03-2017 αίτηση του Δεμερτζή Κυριάκου με την 
παράκληση να του παραχωρήσουμε ένα χώρο ταφής στο Κοιμητήριο της Άνοιξης, καθώς έχει 
προσφέρει  στην τοπική αυτοδιοίκηση με τις υπηρεσίες του ως Πρόεδρος  της Κοινότητας 
Άνοιξης  από το έτος 1987 μέχρι το έτος 1998. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Σε εφαρμογή του άρθρου 36 Κανονισμού του Κοινοτικού Κοιμητηρίου και ύστερα την υπ. 
αριθ. 6631/09-03-2017 αίτηση του Δεμερτζή Κυριάκου προτείνω την παραχώρηση σε 
ένδειξη τιμής  ενός τάφου μονού οικογενειακού στον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας 
Άνοιξης κύριο Δεμερτζή Κυριάκο ως ένδειξη  της αναγνώρισης των υπηρεσιών, που έχει 
προσφέρει  στην πόλη μας. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.  
 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισαν 
                                          ομόφωνα 

σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Κανονισμού του Κοινοτικού Κοιμητηρίου  την 
παραχώρηση σε ένδειξη τιμής  ενός τάφου μονού οικογενειακού στον πρώην 
Πρόεδρο της Κοινότητας Άνοιξης κύριο Δεμερτζή Κυριάκο ως ένδειξη  της 
αναγνώρισης των υπηρεσιών, που έχει προσφέρει  στην πόλη μας. 
 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 8/2017. 
 
Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 
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