
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            3η   Συνεδρίαση  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            της  06-04-2017 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 9η/2017 
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3  
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη               
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                     
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου 
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:9070/31-03-
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: 
 

Θέμα 1ο: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Μαζικής Εστίασης-Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) 
Ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα με αρ. Πρωτ. 8415/27-03-2017 αίτηση της 
εταιρείας ''Παπαγιάννη Ειρήνη και ΣΙΑ ΕΕ'', επί της οδού Λ. Μαραθώνος αριθμό 80,  
Άνοιξη» 
Θέμα 2ο:«Παραχώρηση δύο οστεοθυρίδων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης» 
Θέμα 3ο:«Υπηρεσιακές εκταφές» 
Θέμα 4ο:«Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Κ.Π.Υ.Υ.Ε. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΤΑΤΟΥΑΖ με αρ.πρωτ. 8977/30-
03-2017 αίτηση της ''BEAUTY DREAMS SMPC'', επί της οδού Λ. Μαραθώνος αριθμό 59-61,  
Άνοιξη». 
 

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)  Καβούρης Θεόδωρος 
2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη               2)  Μανώλογλου Χρύσα                                              
3)  Κυριάκης Δημήτριος                                     
 
Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ. Κωστάκης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή. 
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε μέχρι να προσκομιστεί νέα αίτηση με σωστά 
στοιχεία. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο εντός ημερησίας διάταξης θέμα. 
 
ΘΕΜΑ 2ο:«Παραχώρηση δύο οστεοθυρίδων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης» 
 

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
     Στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης (Αρ. 
Απόφασης 86/2000) αναγράφεται ότι:  
α) Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών γίνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
συγγενών και με την φροντίδα της Υπηρεσίας Νεκροταφείου σε Οστεοφυλάκιο. Οι οστεοθήκες 
αγοράζονται από τους ενδιαφερομένους είναι μεταλλικές και μαρμάρινες και  έχουν διαστάσεις 0,60μ. 
μήκος, 0,70μ. πλάτος και 0,30μ. ύψος. 



β) Κάθε οστεοθήκη φέρει το δικό της αριθμό κιβωτίου μετά την καταβολή αντίστοιχου τέλους. 
γ) Τα οστά φυλάγονται σε οστεοθήκες μόνο αν καταβάλλονται τα δικαιώματα που προβλέπονται από 
τον παρόντα Κανονισμό, διαφορετικά, αφού ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι και δεν εμφανισθούν 
για να καταβάλλουν δικαιώματα φύλαξης οστών για τρία έτη τα οστά εναποτίθενται στο Χωνευτήρι 
του Νεκροταφείου και οι οστεοθήκες περιέρχονται στην Κοινότητα που τις εκποιεί και η αξία τους 
βεβαιώνεται και εισπράτεται σαν έξοδο της Κοινότητας. 
   Ακόμα, στο άρθρο 15 του ισχύοντος Κανονισμού αναγράφεται ότι δωρεές δημοτών για το 
Κοινοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των 
δωρητών. 
   Στο άρθρο 36 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. 
  Σύμφωνα με την απόφαση 213/2004 τα τέλη φύλαξης οστών ορίζονται 20 ευρώ ετησίως. 
 Δεχθήκαμε την υπ. αριθ. 8667/28-03-2017 αίτηση του Πετίδη Νικολάου με την παράκληση να του 
παραχωρήσουμε δωρεάν δύο οστεοθυρίδες για τα οστά του πατέρα του Πετίδη Ιωάννη και της 
μητέρας του Πετίδη Ανδρονίκης. Ως εργολάβος Δημοσίων Έργων, το 1999 επί δημαρχίας Ιωάννη 
Νικητόπουλου κατασκεύασε το έργο των οστεοθυρίδων και τότε παραχώρησε δωρεάν στο Δήμο 
Άνοιξης τέσσερις οστεοθυρίδες. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Σε εφαρμογή των παραπάνω άρθρων του Κανονισμού του Κοινοτικού Κοιμητηρίου και ύστερα την 
υπ. αριθ. 8667/28-03-2017 αίτηση του Πετίδη Νικολάου, προτείνω την δωρεάν παραχώρηση δύο 
οστεοθυρίδων: 
1. Ν.126 για την φύλαξη των οστών του  Πετίδη Ιωάννη και 
2. Ν.127 για την φύλαξη των οστών της Πετίδη Ανδρονίκης. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.  
 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν 
                                          κατά πλειοψηφία 
                         με δύο ψήφους υπέρ και έναν κατά 
 (μειοψήφησαν η κ.Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη και ο κ. Κυριάκης Δημήτριος) 

   
 ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό δεν προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση 
οστεοθυρίδων και, συνεπώς, δεν γίνεται δεκτή η παραχώρηση δύο οστεοθυρίδων στο 
Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης στον αιτούντα κ. Νικόλαο Πετίδη. 
 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :9/2017. 
 

 
Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

 
   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1.  ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
                                                              
                                                  2. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                             
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
                                 Άνοιξη 07/04/2017 
    
    
                              ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 



                    
                                              
 
 
 
 
 
 

 


