
                                                             

                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.06

η
/07-7-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

   

Αριθµός Απόφασης  27 /2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση δικαιώµατος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Κλουβάτου 

Μαρία» 

 
Κρυονέρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7

η
 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα 

της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ. πρωτ.21906/01-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 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. Και αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή: 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                     Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Λινάρδος Μιχαήλ    

2.-Βερβέρης Νικόλαος                                                       1.- Χιώτης ∆ηµήτριος 

3.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                   
4.-Παπαντωνίου Αντώνιος       
                                                                            

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος κος Καλαφατέλης Ιωάννης και ο Αντιδήµαρχος 

Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Χιώτης Ηρακλής  νοµίµως κληθείς.  

 
Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2

ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε την 

υπ΄αριθ.18462/04-6-2014 αίτηση που δεχθήκαµε από την κα Κλουβάτου Μαρία σύζυγο του 

θανόντος ζητά να της χορηγηθεί διπλός οικογενειακός τάφο για την ταφή του συζύγου της κου 

Κλουβάτου Γεώργιου στο Νεκροταφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. Σύµφωνα µε τo 

15
ο
 και 31

ο 
άρθρο του ισχύοντα Κανονισµού Νεκροταφείου Κρυονερίου (Απόφαση Κοινοτικού 

Συµβουλίου Κρυονερίου 30/1998), παρακαλώ όπως λάβουµε απόφαση για το θέµα,  
 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση,  έλαβε υπόψη 
του και τον ισχύοντα Κανονισµό,  και µετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 
Εγκρίνει την αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου από την κα Κλουβάτου Μαρία διότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται  από 

τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας Νεκροταφείου Κρυονερίου  (Αριθ. Αποφ.Κ.Σ. Κρυονερίου  
30/1998). 

   
    

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 27/2014. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βερβέρης Νικόλαος 
 
                                                                                         2.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                   

                                                                                                                   

Λινάρδος Μιχαήλ                                                            3.-Παπαντωνίου Αντώνιος 

                                                                                          
                                                                                                                                                                         


