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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ  

ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

                    

Αριθμ. Απόθ. 46/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηο Πρακηικό ηης 17ης ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

ηης Γημοηικής Κοινόηηηας Γροζιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ: Διόρθωση των σπ’ αριθμ. 33, 36 και 37/2011 απουάσεων τοσ 
Σσμβοσλίοσ Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς   
 

  

   Σηε Γξνζηά ζήκεξα, 12 Σεπηεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 13.00, 

ζην Γξαθείν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξνζηάο ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Τνπηθό Σπκβνύιην, ύζηεξα από ηελ 28007/07-09-

2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 1,2 θαη 3 

ηνπ Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε 

απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

ηα ηέζζεξα (4) κέιε ήηνη: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηωαννίδης Υαράλαμπος              Σετλικίδης Μιτάλης 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Κωνζηανηίνοσ Βίκηωρ 

4.Καρκούλης Νικόλαος 

 

 

  Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Σετληή Μαξία. 
   

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 82  αξ. (ζη) θαη (ζ) θαη 83 παξ. 

4 ηνπ Ν. 3852/2010 ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

πξνέγθξηζε γηα ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθώλ ηαθηθώλ 

κλεκείσλ, ελώ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ εηζεγείηαη 

ζην ηνπηθό ζπκβνύιην. 

Γεδνκέλνπ όηη εθ παξαδξνκήο ν Πξόεδξνο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξνζηάο θ. 

Χαξάιακπνο Ισαλλίδεο ζηηο ζρεηηθέο κε αξηζκό πξση. 
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128/2011, 161/2011 θαη 162/2011 Δηζεγήζεηο ηνπ γηα ηε 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζηνπο αηηνύληεο  

θ. Γηαλλόπνπιν Γεώξγην, θ. Σαξεηδόγινπ Αλέζηε θαη θ. 

Βεληέξε Μαξίλν έθαλε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παιαηόηεξνπ 

Καλνληζκνύ  Λεηηνπξγίαο ηνπ Νεθξνηαθείνπ Γξνζηάο, αληί 

ηνπ νξζνύ άξζξνπ 16 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ σο άλσ 

Καλνληζκνύ, ρσξίο όκσο λα ππάξρεη επί ηεο νπζίαο 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη νξηδνκέλσλ ζηα δύν σο 

άλσ άξζξα, κε απνηέιεζκα λα εθδνζνύλ νη ππ’ αξηζκ. 33, 36 

θαη 37/2011 απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Γξνζηάο, πνπ θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδνπλ ππέξ ησλ άλσ 

εηζεγήζεσλ θαη ρνξεγνύλ ηηο αληίζηνηρεο πξνεγθξίζεηο 

νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζηνπο άλσ αηηνύληεο, ζηεξηδόκελεο ζην 

άλσ εζθαικέλν άξζξν 18 ηνπ παιαηόηεξνπ σο άλσ Καλνληζκνύ, 

προηείνεηαι η διόρθωζη ηων άνω σπ’ αριθμ. 33, 36 και 37/2011 
αποθάζεων ηοσ σμβοσλίοσ Γημοηικής Κοινόηηηας Γροζιάς ως 

προς ηο όηι οι εν λόγω προεκγρίζεις οικογενειακών ηάθων 

τορηγούνηαι  με βάζη ηο άρθρο 16 ηοσ Κωδικοποιημένοσ 

Κανονιζμού Λειηοσργίας ηοσ Νεκροηαθείοσ Γροζιάς, 

δεδομένοσ όηι επί ηης οσζίας έτει ήδη κριθεί με ηις άνω 

αποθάζεις η ζσνδρομή ηων προϋποθέζεων, ποσ απαιηεί ηο άνω 

άρθρο για ηη τορήγηζη ηων εν λόγω προεγκρίζεων. 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΤΠΔΡ ΣΖ ΔΗΖΓΉΔΧ για διόρθωζη ηων σπ΄αριθ. 33,36 

και 37 αποθάζεων ηοσ σμβοσλίοσ Γ.Κ.Γροζιάς.  

 

Ζ Απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό 46/2011 και σπογράθεηαι 

από όλα ηα μέλη ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ, ποσ ζσμμεηείταν 

ζηη σνεδρίαζη. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΗΚΣΧΡ 

 

 

 

       Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

 

 

 

    Ηωαννίδης Υαράλαμπος  


