
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ.4
η
/26-3-2019 

Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου 

Αριθμός Απόφασης 11/2019            

                                                        

                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου». 
 

 

Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, 

ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο 
Κρυονερίου με την υπ’ αριθ.πρωτ. 12948/19-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής 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 Δημήτριος                                               

2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           1.-Κάουλα Βασιλική   
3.-Χιώτης Ηρακλής 

4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου. 

O Πρόεδρος ανακοίνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο αποσύρθηκε ομόφωνα 

προκειμένου να γίνει ακόμη μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους από τον 

Τοπικό Σύμβουλο κο Χιώτη Ηρακλή, το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο. 

  

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ... 5ου
 ... θέματος ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 12411/14.3.2019 αίτησή της η κα Ασπασία Αδαμάκη ζητά την  έγκριση για 

παραχώρηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου 

έναντι τιμήματος, διαστάσεων «.... κατηγορίας Διπλοί οικογενειακοί Τάφοι, διαστάσεων 2,50μ 

πλάτος και 2,50μ μήκος .…», σύμφωνα με το άρθρο 21 του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των 

Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 45/2018 ΑΔΣ Δήμου 
Διονύσου.  

Επίσης στο άρθρο 17 παρ.6 του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου 
Διονύσου αναφέρεται ότι: « Η παραχώρηση του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, εκ μέρους 

του Δήμου γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου προς αυτό εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Κοινότητας, όπου βρίσκεται το 

Κοιμητήριο για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για οικογενειακό τάφο. Το Τοπικό 

Συμβούλιο γνωμοδοτεί αρχικά με απόφασή του για την παραχώρηση ή μη του οικογενειακού 

τάφου και προωθεί την απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εισήγηση και 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής του σχετικού τέλους, 

το οποίο ορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ». 

 Προτείνω να δοθεί το δικαίωμα αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Αδαμάκη 

Ασπασία, η οποία είναι κάτοικος Δήμου Διονύσου, Δ.Κ.Άνοιξης,  οδός Θάλειας 12, σύμφωνα με 
πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ που μας έχει προσκομίσει. 

 

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση 
 Την υπ΄αριθ. 6606/04-2-2019 αίτηση της κας Ασπασία Αδαμάκη . 

 
 

 



 
 

 Το άρθρο 17 παρ.6 του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου 
Διονύσου (ΑΔΣ 45/2018). 

 Το άρθρο 21 του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου 
(ΑΔΣ 45/2018). 

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

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

 

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

Εγκρίνει την αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Ασπασία Αδαμάκη το Δημοτικό 

Κοιμητήριο Κρυονερίου. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2019. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       

Δημήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 

 
                                                                            

           
 
 

 

                                                                                  


