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TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                                             
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2018 ημέρα
της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου  Διονύσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με
αριθ.πρωτ.:14532/19-04-2018  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 αρθ.88 του Ν. 3852/2010
για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o:«Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών της Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ  2o:«Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ  3o:«Έργα συντήρησης του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                        
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος
2)  Καβούρης Θεόδωρος               
3)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη                                                      
4)  Κυριάκης Δημήτριος
5)  Μανώλογλου Χρύσα
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  την  διατύπωση  της  απαρτίας,  εισηγήθηκε  το  τρίτο εντός
ημερησίας διάταξης θέμα.

ΘΕΜΑ 3o:«Έργα συντήρησης του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 Σύμφωνα με  το άρθρο 82 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της  τοπικής  κοινότητας  στ)
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της
τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενεικών τάφων και άλλων ταφικών
μνημείων.
 Στο Κοιμητήριο της κοινότητάς μας απαιτούνται να γίνουν τα ακόλουθα έργα συντήρησης:
1.  Αντικατάσταση  του  συρματοπλέγματος  της  περίφραξης  του  κοιμητηρίου  με  χτιστή
μάντρα.
2. Επέκταση του φωτισμού.
3. Αποτύπωση σε νέο τοπογραφικό διάγραμμα όλων των ταφικών μνημείων και αρίθμηση



αυτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνω να γίνουν τα ακόλουθα έργα συντήρησης του Κοιμητηρίου:
1.  Αντικατάσταση  του  συρματοπλέγματος  της  περίφραξης  του  κοιμητηρίου  με  χτιστή
μάντρα.
2. Επέκταση του φωτισμού.
3. Αποτύπωση σε νέο τοπογραφικό διάγραμμα όλων των ταφικών μνημείων και αρίθμηση
αυτών.
  Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                  ομόφωνα 
να γίνουν τα ακόλουθα έργα συντήρησης του Κοιμητηρίου:
1. Αντικατάσταση του συρματοπλέγματος της περίφραξης του κοιμητηρίου με
χτιστή μάντρα.
2. Επέκταση του φωτισμού.
3. Αποτύπωση σε νέο τοπογραφικό διάγραμμα όλων των ταφικών μνημείων και
αρίθμηση αυτών.
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 10/2018

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1.ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                 
                                                  2.ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                                                             
                                                  3.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                            
                                                  4.ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                         
                                                 
        
                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 30-4-2018
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                  


