
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13-12-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ.: 34841 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας  
   

∆ιεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ.: 14568  
Τηλέφωνο: 2132030600  
Fax: 2132030630  
Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη  
Τηλέφωνο: 2132030650  

 
 

ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Ροδόπολης 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ:  

 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ροδόπολης διαβίβασε στο ∆ήµο τις υπ’ αρ.: 16/2016 & 17/2016 

αποφάσεις του Τοπικού της Συµβουλίου οι οποίες αφορούν και ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε 

το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Ροδόπολης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του 

Κοιµητηρίου, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 15/1997 απόφαση της πρώην Κοινότητας 

Ροδόπολης και τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ.: 5/2004, 104/2005, 86/2007, 82/2008, 

117/2009 & 116/2010 αποφάσεις και ισχύει έως σήµερα.  

 

Συγκεκριµένα το Τοπικό Συµβούλιο της ∆.Κ. Ροδόπολης γνωµοδοτεί: 

 

α) Οµόφωνα, υπέρ της χρέωσης ταφής του Ελευθερίου Νικόλαου, βάσει της µε αρ. πρωτ.: 

105/25.11.2016 του υιού του Ελευθερίου Γεώργιου, ως δηµότη και όχι ως κατοίκου, λόγω 

του ότι ο υιός του θανόντα είναι δηµότης ∆ήµου ∆ιονύσου και Πρόεδρος της εκκλησιαστικής 

επιτροπής του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Ροδόπολης, µε µεγάλη προσφορά στην περιοχή της 

Ροδόπολης.  

 

β) Οµόφωνα, υπέρ της χρέωσης ταφής του Αντωνόπουλου Νικόλαου, βάσει της µε αρ. 

πρωτ.: 106/25.11.2016 του υιού του Αντωνόπουλου Αθανάσιου, ως δηµότη και όχι ως 

κατοίκου, λόγω του ότι στις 04-12-2014 ενταφιάστηκε η σύζυγος του Αντωνόπουλου 

Νικόλαου και µητέρα του Αντωνόπουλου Αθανάσιου, στον ίδιο τάφο και έχει ήδη καταβληθεί  

από το 2014 το ποσό των 1.500€ που αφορά ταφή κατοίκου, σύµφωνα και µε το υπ’ αρ.: 

29720/05.12.2014 ∆.Ε. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω: 

Προτείνουµε τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη χρέωση ταφής του 

Ελευθερίου Νικολάου και του Αντωνόπουλου Νικολάου, Ηλία ως ∆ηµότη και όχι ως Κατοίκου.  



 

Συνηµµένα:  1. Η υπ’ αρ.: 16/2016 απόφαση της ∆.Κ. Ροδόπολης 

  2. Η υπ’ αρ.: 17/2016 απόφαση της ∆.Κ. Ροδόπολης 

 

 

                  Η Αντιδήµαρχος  

          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

     

 

 

 

                        Στέλλα – Σοφία Μαγγίνα 


