
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ           Αριθ.Απόφ.19/2014     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 12ης/16-10-2014 συνεδρίασης του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση  του  άρθρου  36  του  κανονισμού  λειτουργίας  του  

Κοινοτικού  Κοιμητηρίου  Δροσιάς. 

 
   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16 του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 πμ το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 208/10/10/2014 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.Ποτίδης  Χρήστος              

2.Ουσταμπασίδης  Σταύρος                            Ο Υ  Δ Ε Ι Σ 

3.Συμεωνίδης Παν   

4.Ιατρίδου   Μαργαρίτα 

5.Τεχλικίδης  Μιχαηλ 

                      

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ.   Σεϊντή  Μαρία. 

 

    Ο   Πρόεδρος  εισηγούμενος    το  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης  λέει  

ότι    σύμφωνα   με  τις  διατάξεις   του  άρθ  84   παρ.3   του  Ν.  3852/2010  

το  Συμβούλιο  κάθε  Δημοτικής  Κοινότητας,  με  αιτιολογημένη  απόφασή  

του,  που  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  του,  

εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο,  για  τη  χορήγηση  χρηματικών  

βοηθημάτων  και  ειδών  διαβίωσης  σε  οικονομικά  αδύνατους  κατοίκους  

και  πολύτεκνους,  καθώς  και  τη  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  ή  

απαλλαγή    από  αυτούς  για  τα  προβλεπόμενα  από  τις  ισχύουσες  

διατάξεις  πρόσωπα. 



     Στον   ισχύοντα    κανονισμό   λειτουργίας  νεκροταφείου     το  άρθρο  

36     αναφέρει   ότι  για  την  ετήσια  φύλαξη  εντός  του  οστεοφυλακίου   

οστών  εντός  κιβωτιδίου  το  δικαίωμα  που  ισχύει    σήμερα  είναι  60€ 

ετησίως.  Το  δικαίωμα  αυτό  δύναται  να  αναπροσαρμόζεται  κατόπιν  

αποφάσεων  Δ.Σ.  

  Γνωρίζοντας  την  οικονομική  δυσχέρεια  που   επικρατεί  σε  πολλούς  

κατοίκους  της  περιοχής  μας   προτείνω  να  επαναπροσδιοριστεί  το  

ετήσιο  τέλος  φύλαξης  των  οστών  σε  θυρίδες,  και  προτείνω  την  τιμή  

των  30  €  ετησίως.  

Συμπληρωματικά   σας  αναφέρω  ότι  έχουν  σταλεί  πολλές  ειδοποιήσεις   

για  εκταφές    οστών  και  για  την  μεταφορά  τους  σε  θυρίδες  

οστεοφυλακίων  λόγω  πληρότητας  του  νεκροταφείου  αλλά  η  

ανταπόκριση      από  τους  κατοίκους  ήταν  πολλή  μικρή.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

To   Τοπικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  είδε  
τις  σχετικές  διατάξεις 
            
                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  ΝΑ 

 
  Αναβάλλει  το  παραπάνω  θέμα  για  περαιτέρω  διευκρινήσεις. 
  Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αυξ.  αριθ  19/2014   
 
Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΤΙΔΗΣ                                       1.  ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ 

2. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                                                4.  ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
 
    
                        Ακριβές  απόσπασμα 
              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   
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