
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.5η/02-7-2018 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 5/2018            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραχωρηθέντος τάφου στην κα Τασσοπούλου 
Μαρία στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:30 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 22401/28-6-2018 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 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοκητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο κος Κολοτούρος Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο και µοναδικό θέµα 
ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 
Λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Την υπ.αρ. 11708/23.3.2018 και την υπ.αρ.19741/05.6.2018 αίτηση της κας 
Τασσοπούλου Μαρίας. 

2. Την υπαρ.9/2014 Απόφαση Τοπικού Συµβουλίου  

3. Το άρθρο 18 του Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Α∆Σ 45/2018) 

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

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

 

 Με την υπ.αριθµ.πρωτ.11708/23.3.2018 αίτηση που κατατέθηκε στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Κρυονερίου, η κα Τασσοπούλου Μαρία ζητά την αντικατάσταση του δωρεάν µονού 
τάφου, τιµής ένεκεν, που της έχει παραχωρηθεί σύµφωνα µε την 09/2014 Απόφασης Τοπικού 
Συµβουλίου (2η/28.2.2014 Συνεδρίαση). Οι δωρεάν παραχωρήσεις µονών τάφων έχουν 
καθοριστεί σε συγκεκριµένο σηµείο στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου, η αιτούσα ζητά µε 
την αίτησή της ο εν λόγω τάφος να της χορηγηθεί δίπλα στον τετραπλό οικογενειακό µε 
αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το παιδί της. 

Επιπρόσθετα σας ενηµερώνω ότι µετά από προφορική συνοµιλία που είχα µε την κα 
Τασσοπούλου Μαρία µου ζήτησε να της δοθεί ως τιµής ένεκεν και ο υπόλοιπος χώρος που 
βρίσκεται δίπλα στον τάφο του παιδιού της. Η κα Τασσοπούλου Μαρία διατέλεσε πολυετή 
θητεία ως Πρόεδρος της τέως Κοινότητας Κρυονερίου από 01.1.1991 έως και 31.12.1998. Η 
περίοδο της θητείας της ήταν πολύ δηµιουργική και µε σπουδαία έργα, προσπαθούσε µε 
δύναµη και υποµονή να αγωνίζεται πάντα µε θετικά για της περιοχή µας αποτελέσµατα.  

 

 



 

Όλα τα έργα που έγιναν τις δύο συγκεκριµένες τετραετίες ήταν εξίσου σηµαντικά και έδωσαν 
άλλη όψη στην περιοχή µας, αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε την δηµιουργία του νέου 
Νεκροταφείου της τέως Κοινότητας Κρυονερίου. Το Νεκροταφείο της περιοχής βρισκόταν 
"µέσα" στον οικισµό στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου κάτι που εµπόδιζε την ανοικοδόµηση και την 
έγκριση του Πολεοδοµικού Σχεδίου. Η κα Τασσοπούλου προσπάθησε να βρει χώρο εκτός του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης και κατάφερε µετά από πολλές συναντήσεις µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες και προσωπικό αγώνα να δηµιουργήσει το νέο Νεκροταφείο που έχουµε 
σήµερα στη θέση εντός του Κτήµατος ∆εκελείας (Τατοίου).   

Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε το άρθρο 18 του «Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας των 
Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αρ.: 45/2018 Α∆Σ ∆ήµου 
∆ιονύσου αναφέρεται ότι: 

18.2 ”. Το δικαίωµα απόκτησης οικογενειακού τάφου ως εκδήλωση τιµής δύναται να 
υπάρξει κατ' εξαίρεση υπέρ προσώπων που έχουν προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες 
στο ∆ήµο και αδιαµφισβήτητες οικονοµικές δωρεές κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ". 

 Εν όψει των ανωτέρω και βάσει της προαναφερόµενης κατάστασης προτείνω να δοθεί 
στην κα Τασσοπούλου Μαρία πρώην Πρόεδρο της τέως Κοινότητας Κρυονερίου δικαίωµα 
δωρεάν παραχώρησης 2πλού οικογενειακού τάφου ως εκδήλωση τιµής για τις υπηρεσίες και τα 
έργα που έχει προσφέρει στην περιοχή µας κατά τη θητεία της, σε σηµείο δίπλα στον τετραπλό 
οικογενειακό τάφο µε αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το παιδί της στο ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Κρυονερίου .     

 Λαµβάνοντας υπόψη: 

� Την εισήγηση 

� Τις αιτήσεις µε αρ.πρωτ.11708/23.3.2018 και 19741/05.6.2018 της κας 
Τασσοπούλου Μαρίας 

� Την υπαρ.9/2014 Απόφαση Τοπικού Συµβουλίου  

� Το άρθρο 18 του Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργείας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Α∆Σ 45/2018) 

� 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» 

Καλείται το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου να αποφασίσει σχετικά για: 

1. Την αντικατάσταση του παραχωρηθέντος µονού τάφου στην κα Τασσοπούλου Μαρία σε 
σηµείο δίπλα στον τετραπλό οικογενειακό µε αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το παιδί της 
στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου. 

2. Την δωρεάν παραχώρησης 2πλού οικογενειακού τάφου στην κα Τασσοπούλου Μαρία πρώην 
Πρόεδρο της τέως Κοινότητας Κρυονερίου ως εκδήλωση τιµής για τις υπηρεσίες και τα έργα 
που έχει προσφέρει στην περιοχή µας κατά τη θητεία της σε σηµείο δίπλα στον τετραπλό 
οικογενειακό µε αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το παιδί της στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Κρυονερίου. 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει : 1. Την αντικατάσταση του παραχωρηθέντος µονού τάφου στην κα Τασσοπούλου 

Μαρία σε σηµείο δίπλα στον τετραπλό οικογενειακό µε αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το 
παιδί της στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου. 

2. Την δωρεάν παραχώρησης 2πλού οικογενειακού τάφου στην κα Τασσοπούλου Μαρία πρώην 
Πρόεδρο της τέως Κοινότητας Κρυονερίου ως εκδήλωση τιµής για τις υπηρεσίες και τα έργα 
που έχει προσφέρει στην περιοχή µας κατά τη θητεία της σε σηµείο δίπλα στον τετραπλό 
οικογενειακό µε αρ.240 όπου βρίσκεται ενταφιασµένο το παιδί της στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Κρυονερίου. 
 
 



 
                                                
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 05/2018. 

 
Αφού εξαντλήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
∆ηµήτριος Χριστόπουλος 

1. Χιώτης Ηρακλής 
2. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 

 
 
 
 
 

 
                                          
                 
  
                                                                                                                     
 
 


