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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  7 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 29-10-2013 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 36/2013 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 29-10-2013 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τρίτη   και ώρα 12:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε 

έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  Διονύσου,  σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα  της 

ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο
: «Αίτημα του κ. Λοστρόμου Ηλία για δωρεάν παραχώρηση  τάφου εξαετούς ταφής στο 

κοιμητήριο της Δ.Κ.Διονύσου, λόγω οικονομικής αδυναμίας  της ενδιαφερόμενης οικογένειας »    
     

  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (5) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                       

2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη 

4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ 

5)Αντάπασης Νικόλαος    

         

     

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

    

 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

 

Η Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα της έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3852/2010.Αφού έγινε ψηφοφορία τα μέλη ομόφωνα 

ενέκριναν τη συζήτηση των  θεμάτων  με τη  διαδικασία του κατεπείγοντος.   
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Αριθμός απόφασης 36/2013 

Θέμα 1
ο
: «Αίτημα του κ.Λοστρόμου Ηλία για δωρεάν παραχώρηση  τάφου εξαετούς ταφής στο 

κοιμητήριο της Δ.Κ.Διονύσου, λόγω οικονομικής αδυναμίας της ενδιαφερόμενης οικογένειας »    

 

Για το 1
ο
  Θέμα  της ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας 

Διονύσου κ.Ι.Κακούρη     και είπε τα εξής: 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου πληροφορήθηκαν με θλίψη τον  ξαφνικό 

θάνατο του  συμπολίτη μας Αλέξανδρου Λοστρόμου του Ηλία σε τροχαίο  ατύχημα , όταν επέστρεφε από 

την εργασία του, τις πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Οκτωβρίου. Την τραγωδία  μεγαλώνει η οικονομική 

αδυναμία των οικείων του, θυμάτων της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, να αντιμετωπίσουν τα 

έξοδα της κηδείας και της ταφής.  

 

Στο άρθρο 20 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας  κοιμητηρίου προβλέπεται  να ενταφιάζονται 

δωρεάν άποροι δημότες εις τους τάφους εξαετούς ταφής, με την  προσαγωγή του  σχετικού 

πιστοποιητικού.  

Κατόπιν τούτου και ύστερα από την υπ.αριθμ. 36286/29-10-2013 αίτηση του κ.Λοστρόμου Ηλία αλλά και 

την φορολογική του δήλωση που έχει πολύ χαμηλό εισόδημα τετραμελούς οικογένειας η οποία  και 

επισυνάπτεται, το συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου και προτείνει :  

1. Να διατεθεί δωρεάν τάφος στο κοιμητήριο Δ,Κ,Διονύσου για την ταφή του συμπολίτη μας 

Αλέξανδρου Λοστρόμου του Ηλία που διέμενε επί της οδού Δημοκρατίας 47   

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, να ενταχθεί στον προϋπολογισμό  του 

Δήμου, πίστωση για την κάλυψη των δαπανών αξιοπρεπούς κηδείας και ταφής απόρων συνδημοτών 

μας.     

 

Κατόπιν   αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ  κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                                                   

                                       ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                       
                                                          

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, την εισήγηση της προέδρου κ.Ι.Κακούρη ως 

παρακάτω.    
 

1. Να διατεθεί δωρεάν τάφος στο κοιμητήριο Δ,Κ,Διονύσου για την ταφή του συμπολίτη μας 

Αλέξανδρου Λοστρόμου του Ηλία κατοίκου Δ.Κ.Διονύσου επί της οδού Δημοκρατίας 47 

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, να ενταχθεί στον προϋπολογισμό  

του Δήμου, πίστωση για την κάλυψη των δαπανών αξιοπρεπούς κηδείας και ταφής απόρων 

συνδημοτών μας.     

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ                   

                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης) 

                                                                                2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη   

                                                                                3)Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ  

                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος  
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                                                                        Ακριβές αντίγραφο 

      Διόνυσος 29-10-2013 

      Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

 

                                                                         Ιωάννα Κακούρη  

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ν.Πέππα   

Τμήμα Εσόδων  

Κοινοποίηση : 

Ενδιαφερόμενους  


