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Από  το  πρακτικό  της  19-11-2014  συνεδρίασης  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Ενότητας Ροδοπόλεως.

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου 
του  έτους  2014  ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  18:30  μ.μ.  το  Συμβούλιο  της 
Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  96/14-11-2014  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:

    ΘΕΜΑ  1ο   : Αίτημα Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης & Διάσωσης Ροδόπολης για 
παραχώρηση άδειας  για τοποθέτηση οικίσκου.

    ΘΕΜΑ  2ο  :  Αίτηση xxxxxxxx για απαλλαγή τελών  ταφής.
    ΘΕΜΑ  3ο  :  Λειτουργία υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών).
    ΘΕΜΑ 4ο :  Πρόταση του Μουσικοχορευτικού  Συλλόγου  Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟΔΟ» για 

συλλογή  καταγραφή  λαογραφικών  στοιχείων  των  Σαρακατσάνων  του  Δ-
Διονύσου & αναπαράσταση εθίμου (γάμου) σε καλοκαιρινή εκδήλωση.

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                   Ουδείς 
3] Κλεφτάκης Βασίλειος                           
4] Πολύζου Δήμητρα

Στη  συνεδρίαση  ήταν  παρών  και  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Ενότητας  Ροδόπολης  κος  Κόκκαλης  Εμμανουήλ,  καθώς  επίσης  η  κα  Μαγγίνα  Στέλλα  – 
Σοφία,  αντ/ρχος  Οικονομικής  Διαχείρισης  &  Δ.Ε.  Ροδόπολης,  ο  κος  Κανατσούλης  Ι.,  
Δημοτικός  Σύμβουλος  Δ-Διονύσου  και  ο  κος  Καλαφατέλης Ι.,  πρώην Δήμαρχος  και  νυν 
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 2o θέμα  της  εντός  ημερήσιας  διάταξης  είπε στο 
Συμβούλιο ότι  xxxxxxxxx με την υπ΄αρ.  πρωτ.  82/30-09-2014 αίτησή  xxxxx ζητά την 
απαλλαγή των τελών ταφής τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 250,00€ και αφορούν τον 
ενταφιασμό  xxxxxxxx στο  Νεκροταφείο  Ροδόπολης,  λόγω  οικονομικής  αδυναμίας, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 84 παρ. 3 του Ν* 3852/2010 όπου αναφέρει ότι « το 
τοπικό  συμβούλιο  εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  μεταξύ  άλλων  τη  μείωση 
δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους 
κλπ»….  Και  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  24  του  κανονισμού  λειτουργίας  του 
Νεκροταφείου  Ροδόπολης  (αριθμ.  Απόφασης  15/1997)  όπου  αναφέρει  ότι  δύναται  να 
ενταφιάζονται δωρεάν άποροι δημότες σε τάφους δεκαετούς χρήσεως με την υποβολή των 
σχετικών δικαιολογητικών εισηγούμαι την απαλλαγή των τελών ταφής για τάφο δεκαετούς 
χρήσεως όπως ζητείται από xxxxxx ανωτέρω λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως λάβει απόφαση για 
το συγκεκριμένο θέμα. 

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 για την απαλλαγή των τελών ταφής για 
xxxxxx ανωτέρω.
            
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 11/2014
   

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη
   Ροδόπολης

                1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                           2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                        3.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη  19  - 11  - 2014

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ


