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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 27-06-2014 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 55/23-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

 
 Θέμα 1

ο
 : «Αγορά οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Δ.Κ. Ροδόπολης για  

Χριστοδούλου Μαρία του Αγαμέμνωνα». 

 Θέμα 2
ο
 :  «Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων στην οδό Γαλήνης, από το σημείο 

της διασταύρωσης με την οδό Κεφαλληνίας, στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Ξανθός Ιωάννης          

2] Θεοδώρου Ευαγγελία             Ο υ δ ε ί ς 

3] Παπαβασιλείου Καλλιόπη  

4] Κόκκαλης Εμμανουήλ                             

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κλεφτάκης Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο 

ότι η κα Χριστοδούλου Μαρία του Αγαμέμνωνα υπέβαλλε την με υπ΄αρ. πρωτ. 26/16-04-

2014 αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο της Δ.Ε. 

Ροδόπολης, προκειμένου να ενταφιάσει τη μητέρα της Χριστοδούλου Στυλιανή η οποία 

απεβίωσε στις 15-04-2014 και ήταν μόνιμη κάτοικος της Ροδόπολης επί της οδού 28
ης

 

Οκτωβρίου αρ. 18.  



Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχύοντα κανονισμό Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ροδόπολης και 

συγκεκριμένα το άρθρο 26 (αρ. απόφασης 86/2007 της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης) 

δίνεται το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακών τάφων σε κατοίκους της Κοινότητάς μας (μη 

εγγεγραμμένους δημότες) έναντι ποσού 10.000,00 ευρώ.  Η κα Χριστοδούλου Μαρία, κόρη 

της θανούσης πλήρωσε το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 8.031/16-04-2014 

Διπλότυπο Είσπραξης του Δ-Διονύσου για την αγορά οικογενειακού τάφου στον οποίο την 

ίδια ημέρα ενταφιάστηκε η μητέρα της.  

Ζητήθηκε λοιπόν από το τμήμα Εσόδων του Δ-Διονύσου όπως γνωμοδοτήσουμε 

σχετικά με το δικαίωμα χρήσεως του τάφου και στη συνέχεια σχετική απόφαση θα λάβει και 

το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος λοιπόν συμφωνεί, εγκρίνει και επικυρώνει την παραχώρηση του 

δικαιώματος της διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στην ανωτέρω και καλεί το 

Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

             

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 5/2014 

    

 
 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

                                                             2.  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                        3.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

                                                             4.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  27  - 06  -2014 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ 


