
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/10-5-2018 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 2/2018            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για δικαίωµα παραχώρησης και σύστασης διπλού οικογενειακού 
τάφου στην κα Κωνσταντίνη Ιφιγένεια στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µηνός Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 18:30 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 16359/04-5-2018 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. 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.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                 1.-Κάουλα Βασιλική   
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 
3.-Χιώτης Ηρακλής  
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
 
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου Παναγοπούλου 
Παναγιώτα. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης εξέθεσε ότι: 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1) Την  υπ΄αριθ.2015/15-01-2018 αίτηση της κας Κωνσταντίνη Ιφιγένειας 

2) Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

3) Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

 
 Με την υπό άνω σχετική αίτηση της κας Κωνσταντίνη Ιφιγένειας, που κατατέθηκε στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου, η αιτούσα ζητά έγκριση για παραχώρηση δικαιώµατος 
σύστασης οικογενειακού τάφου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου έναντι τιµήµατος.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του «Κανονισµού Λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου Κοινότητας», ο 
οποίος εγκρίθηκε µε την µε αρ.: 30/1998 ΑΚΣ της τέως Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη ∆ήµου 
∆ιονύσου αναφέρεται ότι: “…∆ικαίωµα Οικογενειακού Τάφου θα έχουν όλοι οι δηµότες 
εφόσον το επιθυµούν…”. 

 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε την λήψη απόφασης για δικαίωµα Παραχώρησης για 
σύστασης διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Κωνσταντίνη Ιφιγένεια στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Κρυονερίου.  

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού έλαβε υπόψη : 
 

� Την εισήγηση 
� Την υπ΄αριθ.2015/15-1-2018 αίτηση της κας Κωνσταντίνη Ιφιγένειας 
�  Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

� Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 



 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την παραχώρηση και σύστασης διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Κωνσταντίνη 
Ιφιγένεια στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου. 
                                                     
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 02/2018. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής  
                3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
  
                                                                                                                     
 
 


