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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 25-04-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Απριλίου 

του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

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

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 33/21-04-2016 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 : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : «Αίτηση κας Θεοτόκη Δήμητρας για διόρθωση – αλλαγή στον αριθμό 

παραχωρητηρίου τάφου διαρκούς   χρήσεως». 

    ΘΕΜΑ 2
ο
 : «Αίτηση κας Μάρα  - Καραγιαννοπούλου Μαρίας για αλλαγή σημείου 

οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσεως & αριθμού παραχωρητηρίου».   

    ΘΕΜΑ   3
ο
 : «Αίτηση κας Δανιά Μαρίας για παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως 

οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Ροδόπολης».   
    ΘΕΜΑ   4

ο
 : «Πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 31 κεφ. ΙΔ΄ του Κανονισμού 

Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δ-Διονύσου (αρ.απόφ. Δ.Σ. 

203/2013)».   
 

 

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] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης            

2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος            1] Κλεφτάκης Βασίλειος. Αν και κλήθηκε  

3] Πολύζου Δήμητρα                                             νόμιμα, δεν παρέστη.   

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και ο κος Κανατσούλης Ι., Δημοτικός 

Σύμβουλος Δ-Διονύσου. 

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 2
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι η κα Μάρα – Καραγιαννοπούλου Μαρία υπέβαλλε την με υπ΄αρ.πρωτ. 



10045/15-04-2016 αίτηση με την οποία ζητά την αλλαγή σημείου του οικογενειακού τάφου 

και συνεπώς και την αλλαγή του αριθμού οικογενειακού τάφου. Η κα Μάρα – 

Καραγιαννοπούλου Μαρία αγόρασε οικογενειακό τάφο στον τομέα 1 του Νεκροταφείου 

Ροδόπολης και από την πρώην Κοινότητα Ροδόπολης (νυν Δ.Ε.Ροδόπολης Δ-Διονύσου) της 

χορηγήθηκε το με υπ΄αρ. πρωτ. 1632/19-12-2010 παραχωρητήριο οικογενειακού τάφου με 

Ν* τάφου «42». 

Ο Πρόεδρος εισηγείται όπως γίνει η αλλαγή σημείου του αριθμού οικογενειακού 

τάφου όπως αυτό εμφανίζεται στο από Ιούλιο 1993 διάγραμμα χωροθέτησης Νεκροταφείου 

Ροδόπολης, που συνέταξε ο μηχανικός της ΤΥΔΚ, Ζαχαρίας Γιανίτσαρης και να της 

αποδοθεί ο οικογενειακός τάφος με αριθμό «22». 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά. 

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

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 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 : 5/2016 

    

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                                            

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  25  - 04  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


