
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 19/2013         

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 11ης
 
/13-11-2013 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια 

Συμεών Ντολγοπόλωφ. 
 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13
η 

 του μηνός Νοεμβρίου του 

έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00 π.μ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 37197/6-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας,που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων 

της ημερήσιας  δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν από τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Κοινότητας:    

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης  Χαράλαμπος 

2.Αντωνοπούλου – Παπαδήμα Μαριάννα             1. Μήλα Λαμπρινή 

                                                                                   2. Τεχλικίδης  Μιχ.     

3.Κωνσταντίνου  Βίκτωρ-Π      

 

 

 

Στη   συνεδρίαση   αυτή  κρατήθηκαν    τα  πρακτικά  από  την  υπάλληλο   Δ.  

Διονύσου  κ.  Σεϊντή  Μαρία. 

 
 



Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης μας λέει ότι  με  την 

υπ΄αριθ. 263/2-10-13 αίτηση του ο κ. Βασίλειος Ντολγοπόλωφ κάτοικος Δροσιάς , 

προς τη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς ζητά να του παραχωρηθεί δωρεάν δικαίωμα 

χρήσης οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο της Δ.Κ.Δροσιάς για την οικογένεια 

Συμεών Ντολγοπόλωφ. 

Ο εκλιπών Συμεών Ντολγοπόλωφ υπήρξε πρόσφυγας από το έτος 1919 προερχόμενος 

από την Οδησσό της Ρωσίας . Ήταν διπλωματούχος αρχιτέκτων πολεοδόμος και με 

την ιδιότητα αυτή προσλήφθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών στην Υπηρεσία 

Σχεδίου πόλεως και ανοικοδόμησης, υπηρετώντας εκεί για 15 χρόνια. Το έτος 1926 

συνέβαλλε ουσιαστικά, λόγω της θέσης που κατείχε, να αποκτήσουν έκταση γης οι 

πρώτοι 64 πρόσφυγες (μεταξύ τους και ο ίδιος)  στη  περιοχή   αυτή  και  να  

δημιουργηθεί   ο  προσφυγικός  συνοικισμός   

<<  Ρωσοχώρι>>  ,  ο  οποίος  μεταπολεμικά   μετονομάστηκε  σε  Κοινότητα   

Δροσιάς. 

 Εκπόνησε  ανιδιοτελώς  το  ανωτέρω  τοπογραφικό  διάγραμμα  των  τριακοσίων  

[300]  στρεμμάτων,  αποτελούμενο  από  έξι [6]  τμήματα  των  πενήντα  [50]  

στρεμμάτων. 

Επίσης  εκπόνησε  τη  μελέτη  για  την  επέκταση  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  της  

Κοινότητας    Δροσιάς  το  1965 

Μεταξύ  άλλων   προσφορά   του  ήταν   η  εκπόνηση  του  σχεδίου  του  ιερού  ναού  

Αγ.  Δημητρίου  το  1951  καθώς  επίσης  ήταν  ανιδιοτελώς  και    το  τοπογραφικό  

διάγραμμα  του  νεκροταφείου  το  1971. 

Ο   Πρόεδρος  του  Τοπικού  Συμβουλίου στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων   του  

βάσει  του  άρθ.  82  παρ. στ κ΄ θ εισηγείται ότι βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 

λειτουργίας Νεκροταφείου της Κοινότητας Δροσιάς έχει δικαίωμα να προβαίνει στη    

δωρεά  παραχώρηση  οικογενειακού  τάφου  σε   άτομα  τα  οποία  αποδεδειγμένα  

προσέφεραν   άξια λόγου  υπηρεσία στον  Δήμο  και  γενικότερα  στην  κοινωνία. 

Για  όλους  τους  παραπάνω    λόγους  προτείνω  τη    δωρεάν  παραχώρηση    

οικογενειακού  τάφου  στην  οικογένεια       Συμεών  Ντολγοπόλωφ. 

Το λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντίνου και είπε:΄΄Συμφωνώ με την παραχώρηση 
οικογενειακού τάφου στην οικογένεια Ντολγοπόλωφ για όλους τους λόγους 
που αναφέρονται στην εισήγηση αλλά με το αντίτιμο που ορίζει ο Κανονισμός 
του νεκροταφείου και όχι δωρεάν΄΄. 
Εφόσον αποδεδειγμένα η οικογένεια Ντολγοπόλωφ δεν μπορεί να καταβάλλει 
το αντίτιμο να ξανατεθεί πάλι θέμα Συμβουλίου. 
Η κ. Αντωνοπούλου Παπαδήμα πήρε το λόγο και είπε ότι συμφωνεί με την 
εισήγηση του Προέδρου. 
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε τις 

σχετικές διατάξεις  

 

             Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 



Τη δωρεά παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια Συμεών 

Ντολγοπόλωφ βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού λειτουργίας 

Κοιμητηρίου Δροσιάς του Δήμου Δροσιάς  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αυξ.  Αριθ.  19/2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΗΜΑ                            

ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΒΙΚΤΩΡ 

        

                                                       

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

    

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


