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Από το πρακτικό της 30-11-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου 

του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 103/25-11-2016 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 & απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1

ο
  : «Αίτηση κου Μαγγίνα Νικολάου του Αθανασίου νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών (κρεοπωλείο-κατεψυγμένα-οπωροπωλείο-

παντοπωλείο) επί της οδού  Λεωφ.Ροδοπόλεως αρ. 27 στη Ροδόπολη». 

ΘΕΜΑ  2
ο
  : «Αίτηση κου ΧΧΧΧΧΧΧΧ για τέλη ταφής». 

ΘΕΜΑ  3
ο
  : «Αίτηση κου ΧΧΧΧΧΧΧΧ για τέλη ταφής». 

ΘΕΜΑ 4
ο
   : «Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων».  

 

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             1] Κλεφτάκης Βασίλειος.  

2]Πολύζου Δήμητρα. Αν και κλήθηκαν           

νόμιμα, δεν παρέστησαν.  

  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, 

αντ/ρχος Οικονομικής Διαχείρισης Δ-Διονύσου & αντ/ρχος Δ.Ε. Ροδόπολης. 

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 2
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι ο κος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  με την υπ΄αρ. πρωτ. 106/25-11-2016  αίτησή του 



ζητά την έγκριση του ποσού των ΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ για τα τέλη ταφής για τον ενταφιασμό 

του πατέρα του ΧΧΧΧΧΧΧΧ στο κοιμητήριο της Ροδόπολης. 

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό νεκροταφείου της 

Ροδόπολης έχουμε δυνατότητα παραχώρησης απλού τάφου δεκαετούς χρήσης σε : α) 

κατοίκους και δημότες β) κατοίκους μη δημότες και γ) μη κατοίκους μη δημότες. 

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υπάρχουν διαφορετικές τιμολογιακές χρεώσεις. 

Ο ανωτέρω θανών παρόλο που ανήκει στην κατηγορία β) προτείνεται όπως η 

χρέωση για τα τέλη ταφής να είναι αυτή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όχι όπως ΧΧΧΧΧΧΧ διότι 

στον συγκεκριμένο τάφο στις 04-12-2014 ενταφιάστηκε η σύζυγός του ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧ και για την οποία κατεβλήθη το ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ ως τέλη ταφής 

κατοίκου σύμφωνα και με το υπ΄αρ. 29720/05-12-2014 διπλότυπο είσπραξης Δ-Διονύσου. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά. 

              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 χρέωση τελών ταφής ποσού ΧΧΧΧ € 

στον ανωτέρω. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 16/2016 

    

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                           2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  

                                                            

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  30  - 11  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


