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Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 
2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 37232/24-11-2014 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 Λουκάτου Γεράσιμου».  
Θέμα 20:«Χορήγηση παράτασης εκταφής της Αβακιάν Χρυσούλας».      
Θέμα 30:«Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού      
ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, 
αριθ.πρωτ.35321/06-11-2014 αίτηση της ''ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.'',επί της   οδού Αγ.Αθανασίου αριθμό 
54,Άνοιξη». 
Θέμα 40:Προέγκριση ή μη ίδρυση καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ''Παιδότοπος-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου 
Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) με αριθ.πρωτ.35825/11-11-2014 
αίτηση του κ.Μπαρμπαρή Κωνσταντίνου,επί της  οδού Λ.Μαραθώνος 
αριθμό 102,Άνοιξη». 
Θέμα 50:Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης και αναψυχής πλήρους γεύματος 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) με αριθ. πρωτ.36978/20-11-2014 αίτηση 
του κ.Ζαφειρίου Νικολάου, επί της οδού Λ.Μαραθώνος 44,Άνοιξη». 
Θέμα 60 :Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης 
(Παντοπωλείο),αρ.πρωτ.37106/21-11-2014 αίτηση της κ.Αndreea 
Georgescu, επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρίθμο 57,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 βρέθηκαν παρόντα από τους κ.κ. Συμβούλους της 
Δημοτικής Ενότητας  : 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Πιπέρης Χαράλαμπος                            
2) Καβούρης Θεόδωρος                      
3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη 
4)Κυριάκης Δημήτριος 



5)Μανώλογλου Χρύσα      
                            
Στην συνεδρίαση επίσης παρεβρέθηκε  ο κος Κωστάκης Δημήτριος Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Δ.Ε.Άνοιξης και η κα Λουκάτου Ανθή Γραμματέας Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Διονύσου νομίμως κληθέντες. 
     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 1ο«Χορήγηση παράτασης εκταφής του Λουκάτου 

Γεράσιμου». 
 

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.35561/07-11-2014 αίτηση της κ. 
Λουκάτου Ανθής, όπου αιτείται η παράταση της εκταφής του Λουκάτου Γεράσιμου 
λόγω παρατεταμένης χρήσης φαρμάκων και ιδιαίτερων οικονομικών 
προβλημάτων. 
Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 
η ημερομηνία θανάτου του Λουκάτου Γεράσιμου ήταν στις 11/11/2009.Το 
χρονικό διάστημα της πενταετίας  έληξε στις  10/11/2014.Το διάστημα της 
παράτασης της εκταφής των έξι μηνών θα λήξει στις 09/05/2015. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Προτείνω να  χορηγηθεί παράταση της ταφής του Λουκάτου Γεράσιμου έως τις 
09/05/2015. 
Παρακαλούμε να  αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 
 
ΣΥΝΗΜMΕΝΑ 

1. Αίτηση με αρ.πρωτ.35561/07-11-2014 αίτηση της κ.Λουκάτου Ανθής. 
 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική 
Συζήτηση αποφάσισαν 
                                                ομόφωνα 
 



ως εισήγηση Προέδρου την   χορήγηση παράτασης της ταφής του  
Λουκάτου Γεράσιμου  ως τις 09/05/2015. 

 
       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 20/2014. 

 
 

Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

    

    

                                                            1.  ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           2.  ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 

                                                              

                                                            3.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   

                                                            4. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

                                                

 

 

   

                                        Ακριβές αντίγραφο 

                             Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                           της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 

                                     Άνοιξη 01/12/2014 

 

   

 

                         ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                  

                                              


