
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Συνεδρίαση 2 η 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                            της  28-2-2013    
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ                                                          Αριθ. Απόφασης  4 /2013 

25Ης  Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη                         
 

                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της 28-2- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  28 -2-2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία , στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ.    25/22-2-2013 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που δημοσιεύθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε  ένα 
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3852/10 , για τη 
συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας 
δ/ξης: 
Θέμα 1ο : Παραχώρηση απλού τάφου σε άπορο δημότη της ΔΚ Ροδόπολης  
Θέμα 2ο  : Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη ΔΚΡοδόπολης  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                    1.  Πολύζου Δήμητρα 
2] Kόκκαλης Εμμανουήλ                              
3] Ξανθός Ιωάννης 
4] Θεοδώρου Ευαγγελία 
 
   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  του Δήμου 
Διονύσου κα Πέππα Αγγελική & κος  Τσούκας Παναγιώτης. 
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη. 
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
Ο Πρόεδρος έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης το αίτημα του συμβούλου της ΔΚ 
Ροδόπολης κου Ιωάννη Ξανθού  για τη συζήτηση  θέματος με τίτλο  « Σύνταξη 
μελέτης για την εκτέλεση  έργου ‘’ Διαβάσεις πεζών ‘’ στη ΔΚ Ροδόπολης ». 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα  
ότι το θέμα είναι κατεπείγον και δέχεται να συζητηθεί. 
Αριθ. Απόφασης : 4/2013 
Θέμα 1o : Παραχώρηση απλού τάφου σε άπορο δημότη της ΔΚ Ροδόπολης  



  Για το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ο  Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Η Μαγγίνα Αρετή δημότης και κάτοικος της Δημοτικής μας Κοινότητας  ,  με την 
από 19-2-2013 αίτηση της μας υπέβαλλε βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Διονύσου, όπου βεβαιώνεται ότι ο γιός της  Μαγγίνας  
Ευάγγελος ( που πρόσφατα απεβίωσε )  λάμβανε επίδομα απορίας και ήταν 
εγγεγραμμένος στα αρχεία της Κοινωνικής Πρόνοιας. Η παραπάνω μας 
παρακαλεί όπως κάνουμε τις σχετικές ενέργειες και την απαλλάξουμε από την 
καταβολή του δικαιώματος χρήσεως απλού τάφου για τον αποβιώσαντα άπορο 
γιό της Μαγγίνα Ευάγγελο, επειδή τα έσοδά της είναι πενιχρά, δεδομένου ότι 
συντηρεί και τον άλλο γιό της που είναι άνεργος για 15 μήνες.  
Σύμφωνα  με το άρθ. 24 του κανονισμού κοιμητηρίου της πρώην Κοινότητας 
Ροδόπολης « ΄Αποροι δημότες ενταφιάζονται δωρεάν εις τους τάφους δεκαετούς 
χρήσης, με την προσαγωγή του σχετικού πιστοποιητικού». 
 Επειδή μας προσκομίσθηκε  το υπό αριθ. 16/19-2-2013 πιστοποιητικό  του 
Τμήματος Κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Διονύσου  και από το οποίο   
προκύπτει ότι ο αποβιώσας  Μαγγίνας Ευάγγελος ήταν άπορος, προτείνω να 
εισηγηθούμε στον Δήμο Διονύσου, όπως του παραχωρηθεί τάφος για τον 
δωρεάν  ενταφιασμό  του  στο κοιμητήριο της ΔΚ Ροδόπολης. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του : 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010  
3] Την αίτηση της κας  Μαγγίνα Αρετής 
4] Την υπ΄ αριθ.  2/2013 ληξ/κή πράξη θανάτου του Μαγγίνα Ευαγγέλου  
5]  Το υπ΄αριθ. 16/19-2-2013 πιστοποιητικό  του Τμήματος Κοινωνικής πρόνοιας 
του Δήμου Διονύσου  
6]  Το άρθ. 24 του κανονισμού κοιμητηρίου της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης   
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
  Συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και εισηγείται στο Δήμο Διονύσου  
όπως παραχωρηθεί  δωρεάν τάφος  στον άπορο δημότη Μαγγίνα Ευάγγελο στο 
κοιμητήριο της ΔΚ Ροδόπολης , σύμφωνα με το άρθ. με το άρθ. 24 του 
κανονισμού κοιμητηρίου της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης  & ύστερα από το  
υπ΄αριθ. 16/19-2-2013 πιστοποιητικό  του Τμήματος Κοινωνικής πρόνοιας του  
Δήμου Διονύσου.    
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  28  -  2  -2013 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας   
 
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         



                              
                                                            
                                                            
         


