
 
                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.06
η
/07-7-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  22 /2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση δικαιώµατος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στoν κo Θεόδωρο 

Θωµά». 

 
Κρυονέρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7

η
 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα 

της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 

Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ. πρωτ.21906/01-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                     Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Λινάρδος Μιχαήλ    

2.-Βερβέρης Νικόλαος                                                       1.- Χιώτης ∆ηµήτριος 

3.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                   

4.-Παπαντωνίου Αντώνιος                                                                                  
  
                                            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης  και αφού εκφώνησε το 1
ο
 θέµα  εκτός 

ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.22124/03-7-2014 αίτηση που δεχθήκαµε 

από τον κο Θωµά Θεόδωρο ζητά να του χορηγηθεί διπλός οικογενειακός τάφος στο Νεκροταφείο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. Το ∆. Σ. αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 
παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραφα Καλλικράτης) και τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 και µετά από διαλογική συζήτηση απεφάνθη κατά 

πλειοψηφία για το επείγον του θέµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 31
ο
 του ισχύοντα Κανονισµού 

Νεκροταφείου Κρυονερίου προβλέπεται ότι: «∆ικαίωµα οικογενειακού τάφου θα έχουν όλοι οι 
δηµότες εφ’ όσον το επιθυµούν». Το λόγο πήρε ο σύµβουλος κος Χριστόπουλος ∆ηµήτριος ο 

οποίος ζήτησε  όπως και σε προηγούµενο συµβούλιο από τον σύµβουλο κο Βερβέρη Νικόλαο το 
τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας για το Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Κρυονερίου όπου διαγράφονται οι κενές θέσεις στους οικογενειακούς τάφους. Ο κος Βερβέρης 
Νικόλαος δήλωσε ότι το συγκεκριµένο τοπογραφικό θα είναι άµεσα στη διάθεση του κου 
Χριστόπουλου.  Ως εκ τούτου ο κος Χριστόπουλος ∆ηµήτριος  εξέφρασε την επιθυµία το θέµα να 

συζητηθεί µελλοντικά µε την νέα διοίκηση. Με την παρούσα πρόταση συµφωνεί και ο Σύµβουλος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κος Παπαντωνίου Αντώνιος.  

 
Παρακαλώ όπως λάβουµε απόφαση για το θέµα, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό 

Νεκροταφείου (Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Κρυονερίου 30/1998). 
   
Το  Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση,  έλαβε 

υπόψη του και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,  και µετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

             Με ψήφους 2 υπέρ και 2 κατά 

 

 
Εγκρίνει το θέµα περί χορήγησης  δικαιώµατος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στoν κo 

Θεόδωρο Θωµά. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.4 του Νόµου 3463/2006 «σε 
περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου». 
 

Μειοψήφησαν : oι σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου ο κος Χριστόπουλος 

∆ηµήτριος κος Παπαντωνίου Αντώνιος  για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 
 
 



 
 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 22/2014. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                                                                                          1.- Βερβέρης Νικόλαος                                                                               
Λινάρδος Μιχαήλ                                                             2.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος  

                                                                                          3.- Παπαντωνίου Αντώνιος 
                                                                                          

                                                                                                                                                      


