ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/28-2-2019
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 6/2019
Περίληψη
ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτήµατος παρατάσεως ταφής ».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019,
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 10433/28-2-2019 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 3 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
2.-Κάουλα Βασιλική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοκητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ... 1ου ... θέµατος ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 7208/06.2.2019 αίτησή της η κα Μπαλάσογλου Αθανασίας ζητά την
έγκριση για παράταση ταφής της θανούσας Παραρά Αρετής στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο
Κρυονερίου έναντι τιµήµατος.
Στο άρθρο 9 παρ.3 του «Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου
∆ιονύσου», ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αρ. 45/2018 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου αναφέρεται ότι: "Για
κάθε παράταση ταφής το δικαίωµα του ∆ήµου καθορίζεται µηνιαίως σε ποσό που καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για διάστηµα µέχρι δύο (2) ετών. Μετά το πέρας των
(2) ετών από την εκπνοή της διάρκειας ταφής δεν επιτρέπεται νέα παράταση ταφής εκτός και αν
συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα του ∆ήµου διπλασιάζονται."
Η κα Μπαλάσογλου Αθανασία ζήτησε παράταση ταφής της Παραρά Αρετής η οποία
βρίσκεται ενταφιασµένη στο ∆.Κ.Κρυονερίου από 08/2/2008.Ζητά παράταση µέχρι το φθινόπωρο
του 2019 για λόγους υγείας των συγγενών αυτής, επισυνάπτοντας Υπεύθυνη ∆ήλωση και Ιατρική
Βεβαίωση.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι την λήψη απόφασης για παράταση ταφής της Παραρά Αρετής
µέχρι το φθινόπωρο του 2019 έναντι αντίστοιχου τέλους.
Λαµβάνοντας υπόψη:
 Την εισήγηση
 Την υπ΄αριθ. 7208/06-2-2019 αίτηση της κας Μπαλάσογλου Αθανασίας.
 Το άρθρο 9 παρ.3 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»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση ταφής της ενταφιασµένης Παραρά Αρετής στο ∆ηµοτικό
Κοιµητήριο Κρυονερίου µέχρι το φθινόπωρο του 2019 έναντι αντίστοιχου τέλους.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 6/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ηµήτριος Χριστόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
2.-Χιώτης Ηρακλής

