
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 20/2013         

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

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

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια Ηλία 

Λακαφώση.  
 

   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 4

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  λέει ότι  με  την 

υπ΄αριθ. 268/7-10-2013 αίτηση της  η  κ.  Θεοδώρα  Λακαφώση  κάτοικος Δροσιάς 



ζητά να της  παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο 

της Δ.Κ.Δροσιάς. 

Ο Πρόεδρος    αναφέρει  ότι  ο  εκλιπών    Ηλίας  Λακαφώσης  ήταν  από τους  

πρώτους  κατοίκους  της  Δροσιάς   και  είχε  προσφέρει   πολλές  δωρεές   στην  

εκκλησία  και  σε  οικονομικά  ασθενέστερους  συμπολίτες  της  ευρύτερης  περιοχής. 

Σύμφωνα   με  το  άρθρο  18  του  κανονισμού    λειτουργίας  Νεκροταφείου    

οικογενειακοί  τάφοι  που  έχουν  αποκτηθεί  με  νόμιμο  τίτλο  αλλά  έχουν  

εγκαταλειφθεί  από  δεκαετίας  τουλάχιστον  από  τους  δικαιούχους,  περιέρχονται  

στον  Δήμο    και  εκείνος  μπορεί  να  τους   διαθέτει   ελεύθερα.  

Στο  Κοιμητήριο  Δροσιάς   υπάρχουν  οικογενειακοί  τάφοι  σε  κατάσταση  

εγκατάλειψης  πέραν  της  δεκαετίας  που  μπορούμε  να  διαθέσουμε  σε  άλλους  

δημότες. 

Σύμφωνα  με  το  παραπάνω  άρθρο   προτείνω την  παραχώρηση οικογενειακού 

τάφου στην   οικογένεια   Ηλία  Λακαφώση. 

 
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε τις 

σχετικές διατάξεις  

 

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

 
Την  παραχώρηση   οικογενειακού  τάφου  στην  οικογένεια  του  εκλιπόντος   Ηλία  

Λακαφώση  εφόσον   υπάρχει   διαθέσιμος  χώρος.  

Σύμφωνα   με  το  άρθρο  18  του  κανονισμού    λειτουργίας  Νεκροταφείου    

οικογενειακοί  τάφοι  που  έχουν  αποκτηθεί  με  νόμιμο  τίτλο  αλλά  έχουν  

εγκαταλειφθεί  από  δεκαετίας  τουλάχιστον  από  τους  δικαιούχους,  περιέρχονται  

στον  Δήμο    και  εκείνος  μπορεί  να  τους   διαθέτει   ελεύθερα.  

 Στο  Κοιμητήριο  Δροσιάς   υπάρχουν  οικογενειακοί  τάφοι  σε  κατάσταση  

εγκατάλειψης  πέραν  της  δεκαετίας  που  μπορούμε  να  διαθέσουμε  σε  άλλους  

δημότες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αυξ.  Αριθ.  20/2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΗΜΑ                            

ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΒΙΚΤΩΡ 

        

                                                       

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


