
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.5η/09-4-2019 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 12/2019            
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Αλλαγή θέσης διπλού οικογενειακού τάφου από τον Τοµέα 7 στον τοµέα 2 στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µηνός Απριλίου του έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 14721/03-4-2019 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 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.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                               
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           1.-Κάουλα Βασιλική   
3.-Χιώτης Ηρακλής 
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
O Πρόεδρος ανακοίνωσε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο αποσύρθηκε οµόφωνα 
προκειµένου να γίνει ακόµη µια προσπάθεια επικοινωνίας µε τους ενδιαφερόµενους . 
  
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ... 2ου ... θέµατος ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 
" Σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 14101/28.3.2019 αίτησή του ο κος Κωνσταντίνος Κουτσούλης ζητά  
έγκριση για µεταφορά του ∆ιπλού οικογενειακού τάφου µε αρ.308 ο οποίος βρίσκεται στον τοµέα 
7 να µεταφερθεί στον οικογενειακό τάφο µε αρ.38  που βρίσκεται στον τοµέα 2 όπου και του είχαν 
υποδείξει από την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου το έτος 2005 που αγόρασε τον εν λόγω τάφο.  
Σας ενηµερώνουµε ότι στον τοµέα 2 που αιτείται ο ενδιαφερόµενος την µεταφορά είναι χώρος 
όπου παραχωρούνται τετραπλοί οικογενειακοί τάφοι. 

Σας ενηµερώνουµε ότι: “Απο την ψήφιση του παρόντος κανονισµού και µετά, οι νέοι 
οικογενειακοί τάφοι που θα παραχωρούνται θα είναι κατηγορίας ∆ιπλοί οικογενειακοί 
Τάφοι, διαστάσεων 2,50µ πλάτος και 2,50µ µήκος ”,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του «Ενιαίου 
Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε 
αρ. 45/2018 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου  

 Έως εκ τούτου θεωρώ ότι µπορούµε να χαρακτηρίσουµε και να µετατρέψουµε τον τάφο µε αρ.38 
που δεν έχει δικαιούχο και οφειλέτη και βρίσκεται στον τοµέα 2 εφαρµόζοντας το ανωτέρω άρθρο 
του Κανονισµού.  

Άρα προτείνω την λήψη απόφασης για: 

 α) µετατροπή του τετραπλού οικογενειακού τάφου µε αρ. 38 που βρίσκεται στον Τοµέα 2 σε 
διπλό οικογενειακό τάφο µε τον ίδιο αριθµό. 

β) να µεταφέρουµε τον διπλό οικογενειακό τάφο µε αρ.308 που βρίσκεται στον τοµέα 7, και έχει 
αγοραστεί από τον κο Κουτσούλη Κωνσταντίνο βάσει του διπλότυπου είσπραξης 4703234/Α/2005 
που µας κατέθεσε, στον διπλό οικογενειακό µε αρ.38 στον τοµέα 2 στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Κρυονερίου όπου και του είχαν υποδείξει αρχικά από την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου.  

Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Ηρακλής Χιώτης και είπε ότι δεν συµφωνεί µε την εισήγηση του 
Προέδρου.  

 



 
Το Τοπικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση 
� Την υπ΄αριθ. 14101/28.3.2019 αίτηση του κου Κωνσταντίνου Κουτσούλη 
� Το άρθρο 21 του Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου 

(Α∆Σ 45/2018). 

� Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

� Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
 Με ψήφους 3 υπέρ και 1 κατά 

 
Μειοψήφησε ο Τοπικός Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου  ο κος Χιώτης 
Ηρακλής. 
                                                                
Εγκρίνει : 
α) µετατροπή του τετραπλού οικογενειακού τάφου µε αρ. 38 που βρίσκεται στον Τοµέα 2 σε διπλό 
οικογενειακό τάφο µε τον ίδιο αριθµό. 

β) την µεταφορά του διπλού οικογενειακού τάφου µε αρ.308 που βρίσκεται στον τοµέα 7, και έχει 
αγοραστεί από τον κο Κουτσούλη Κωνσταντίνο, στον διπλό οικογενειακό µε αρ.38 στον τοµέα 2 
στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου.  

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 12/2019. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 


