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                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                     

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 29 του μήνα Oκτωβρίου του έτους 2014 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Ενότητας Άνοιξης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα 

από την με αριθ. Πρωτ.: 33486/20-10-2014 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
: «Χορήγηση παράτασης εκταφής του κ. Γρηγοριάδη Διαμαντή του 

Εμμανουήλ». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της 

Δημοτικής Ενότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Καβούρης Θεόδωρος                              

2) Πιπέρης Χαράλαμπος                          

3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη 

4)Κυριάκης Δημήτριος 

5)Μανώλογλου Χρύσα                                 

 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο  του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εντός ημερησίας διάταξης. 

 

Θέμα 1
ο  

«Χορήγηση παράτασης εκταφής του κ. Γρηγοριάδη Διαμαντή του 

Εμμανουήλ». 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
      Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Άνοιξης αριθμό απόφασης  86/2000 « Έγκριση,ψήφιση του νέου 

Κανονισμού λειτουργίας του Κοινοτικού Κοιμητηρίου» ,στο 10ο άρθρο αναγράφεται 

ότι: 

                                    Άρθρο 10ο 

     α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, να ζητήσουν την παράταση 

εκταφής. Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας έχει το δικαίωμα εφόσον συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι και εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα εξασφάλισης  χώρου με αιτιολογημένη 



την πράξη του,να χορηγήσει την παράταση αυτή για διάστημα μέχρι 6 μηνών από την 

εκπνοή της πενταετίας της ταφής. 

    β) Για τις περιπτώσεις αυτές καταβάλλονται τα δικαιώματα που καθορίζονται από 

τον παρόντα κανονισμό. 

Στον Δήμο μας υποβλήθηκε η με αρ. Πρωτ. 31817/03-10-2014 αίτηση της κ. 

Γρηγοριάδου Σεμιραμίς,όπου αιτείται η παράταση της εκταφής του κ. Γρηγοριάδη 

Διαμαντή του Εμμανουήλ πέρα των τριών ετών ή να είναι το μεγαλύτερο δυνατό 

διάστημα. 

Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η 

ημερομηνία θανάτου του κ.Γρηγοριάδη Διαμαντή,ήταν στις 13/07/2008.Το χρονικό 

διάστημα της πενταετίας  έληξε στις  13/07/2013.Το διάστημα της παράτασης της 

εκταφής των έξι μηνών,εφόσον είχε κατατεθεί αίτηση ,έληγε στις 13/01/2014.Ωστόσο 

η αίτηση για την παράταση της ταφής κατατέθηκε εκ των υστέρων στις 03/10/2014. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προτείνω να μην χορηγηθεί παράταση της ταφής του κ.Γρηγοριάδη Διαμαντή. 

Παρακαλούμε να  αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 

ΣΥΝΗΜMΕΝΑ 
1. Αίτηση με αρ.πρωτ.31817/03-10-2014 αίτηση της κ.Γρηγοριάδου Σεμιραμίς. 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική Συζήτηση 

αποφάσισαν 

                                                ομόφωνα 

ως εισήγηση Προέδρου την  μη χορήγηση παράτασης της ταφής του κ. 

Γρηγοριάδη Διαμαντή του Εμμανουήλ στο Κοιμητήριο της Δημοτικής 

Κοινότητας Άνοιξης.Να προβούν οι οικείοι άμεσα στην διαδικασία της 

εκταφής και να καταβληθούν τα δικαιώματα, όπως καθορίζονται από τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 

 

       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 19/2014. 
 

 

Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

    

    

                                                             1.  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

     ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ           2.  ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 

                                                              

                                                            3.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   

                                                            4. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

                                                

Ακριβές αντίγραφο 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 

 

 

ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                              


