
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                        Αριθ.Απόφ. 33/2011    
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δροσιάς.

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στον κ.Γιαννόπουλο Γεώργιο.
   Στη  Δροσιά  σήμερα,  28   Ιουνίου  2011  και  ώρα  09.00,  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό 
Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  20177/23-06-2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρο 88 παρ. 2 και 
86 του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε 
σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος              Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ
2.Μήλα Λαμπρινή                          
3.Τεχλικίδης Μιχαήλ
4.Καρκούλης Νικόλαος
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σεϊντή Μαρία
  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μας λέει ότι  με  την 
υπ΄αριθ. 114/16-6-2011 αίτηση του ο κος Γιαννόπουλος Γεωργίος κάτοικος Δροσιάς 
επί  της  οδού  Απ.Νίκης  αρ.  8,  προς  τη  Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς  ζητά να του 
παραχωρηθεί  δικαίωμα  χρήσης  οικογενειακού  τάφου  στο  Νεκροταφείο  της 
Δ.Κ.Δροσιάς.
Ο παραπάνω αναφέρει ότι στο σεισμό του 1999 λόγω κατάρρευσης της οικίας του, 
όπου διέμενε με την οικογένειά του έχασε τα δύο ανήλικα παιδιά του καθώς και τους 
γονείς της συζύγου του. 
Ο κος Γιαννόπουλος κατοικεί μόνιμα στην περιοχή της κοινότητάς μας από το 1999 
και ζητά τη χορήγηση οικογενειακού τάφου για την ύπαρξη κάποιου χώρου μνήμης 
και νοερώς επαφής με τα παιδιά του για ψυχική ηρεμία του ιδίου και της συζύγου του.
Ο   Πρόεδρος  του  Τοπικού  Συμβουλίου στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων   του 
βάσει  του  άρθ.  82  παρ. στ κ΄ θ εισηγείται ότι βάσει του άρθρου 18 του Κανονισμού 



λειτουργίας Νεκροταφείου της Κοινότητας Δροσιάς έχει δικαίωμα να προβαίνει στην 
παραχώρηση κατ΄ εξαίρεση κατόπιν πληρωμής του σχετικού τέλους, οικογενειακού 
τάφου σε άτομα που προβάλλουν σοβαρούς λόγους, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν από το 
Τοπικό Συμβούλιο.
Προτείνω για καθαρά ανθρωπιστικούς και συναισθηματικούς λόγους την παραχώρηση 
οικογενειακού τάφου στον κ. Γιαννόπουλο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη χορήγηση οικογενειακού τάφου στον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο για 
ανθρωπιστικούς και συναισθηματικούς λόγους και προτείνεται η ισχύουσα τιμή 
αγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Νεκροταφείου του πρώην Δήμου Δροσιάς.
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 33/11 και υπογράφεται από όλα 
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
        Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

      Ιωαννίδης Χαράλαμπος 


