
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         2η Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           03/03/2023
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                                           Αριθ. Απόφασης:03/2023
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη  Κοινότητα  Άνοιξης,  σήμερα  την  03η του  μήνα  Μαρτίου   ημέρα  της  εβδομάδος
Παρασκευή   και  ώρα  18:30 μ.μ. το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Άνοιξης  του  Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ:6900-
01/03/2023  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της   Κοινότητας  που δημοσιεύθηκε
στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Κοινότητας  και  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης
του  παρακάτω 01  θέματος  της εντός  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: Αίτηση  της  κυρίας  Γονιδάκη  Ευγενίας  για  παραχώρηση  διπλού
οικογενειακού  τάφου  με  αρ.  πρωτ.  6836-28/02/2023   στο  Κοιμητήριο  της
Δημοτικής Κοινότητας  Άνοιξης του Δήμου  Διονύσου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών ήταν
από τους κ.κ. Συμβούλους παρόντες οι 06

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
                                                                                                       
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
                                                                                      1) Γεωργαντά Μαρία
2) Καφετζή Κουκαριώτη Άλας

3)Κομνηνάκης Γεώργιος 

4) Παπαδοπούλου Αγγελική

5) Ζενέτου Στέλλα- Ειρήνη

6) Λουκάτου Ανθή                                          
                                                
                                                   



                                          

                                  

                                                 

                                             
                                                                                                           
                                       

Tα πρακτικά της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κύριο Σπυρόπουλο Ιωάννη.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Άνοιξης κος Πιπέρης 
Χαράλαμπος και ενημέρωσε τους Τοπικούς Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
για το πρώτο  της εντός ημερήσιας διάταξης θέμα και είπε τα παρακάτω εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ενιαίο  Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου
(  Αρ.  Απόφασης  Δ.Σ.  45/2018  )  στο  άρθρο  17.6  αναγράφεται  η  παραχώρηση  του
δικαιώματος  οικογενειακού  ταφού  εκ  μέρους   του  Δήμου  γίνεται  με  αίτηση  του
ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου προς αυτό εξουσιοδοτημένου προσώπου, στην αρμόδια
υπηρεσία  της  Δημοτικής  Κοινότητας  όπου βρίσκεται  στο  Κοιμητήριο  για  το  οποίο  έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για οικογενειακό τάφο. Το  Τ.Σ. γνωμοδοτεί αρχικά με απόφαση
του για την παραχώρηση ή μη του οικογενειακού τάφου και προωθεί την απόφαση στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εισήγηση και έγκριση από το Δ.Σ. υπό την προυπόθεση
καταβολής του σχετικού τέλους , το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Στο άρθρο 20.1
αναφέρεται  ότι  δικαίωμα  απόκτησης  οικογενειακού  τάφου  έχουν  όλοι  οι  εγγεγραμένοι
δημότες ή οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου.

Στην  Δ.Κ.  Άνοιξης  του  Δήμου  Διονύσου  κατατέθηκε  η  υπ΄αριθμ.6836-28/02/2023
αίτηση της κυρίας Γονιδάκη Ευγενίας για παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο
Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνω να μετατραπεί ο απλός τάφος εξαετούς διάρκειας με Α/Α  100 του Κοιμητηρίου
της  Δ.Κ.  Άνοιξης  σε  οικογενειακό τάφο υπό την προυπόθεση καταβολής του σχετικού
τέλους , το οποίο έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.



Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανώτερο θέμα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. μετά από ψηφοφορία με ψήφους 05 υπέρ από τους 1)
Πιπέρη   Χαράλαμπο   2)  Καφετζή   Κουκαριώτη  Άλας   3)  Κομνηνάκη  Γεώργιο  4)
Παπαδοπούλου Αγγελική 5) Ζενέτου Στέλλα -Ειρήνη.

Λευκό ψήφισε η κυρία Λουκάτου Ανθή με την αιτιολογία ότι  στην παρούσα φάση δεν
υπάρχει καθόλου χώρος για οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας
Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.

Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Άνοιξης   αποφάσισε  να  δοθεί  ο   τάφος  100  ο  οποίος  πιο  πρίν  ανήκε  στον  Κύριο
Καψοκέφαλο Χρήστο και ο οποίος τάφος  ήταν διπλός οικογενειακός τάφος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 03/2023

Ο Πρόεδρος                                                                             Τα Μέλη
                                                                                       

Πιπέρης Χαράλαμπος                                                    1.Καφετζή Κουκαριώτη Άλας

                                                                                       2.Κομνηνάκης Γεώργιος

                                                                                      3.Παπαδοπούλου Αγγελική

                                                                                     4.Ζενέτου Στέλλα – Ειρήνη

                                                                                   5.Λουκάτου  Ανθή

                                                       



                                                                                     

                                                                   
                                                                            

                                                                              
                                       
                                              Ακριβές Αντίγραφο

                                  Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

                                      της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

                                                    Άνοιξη 06/03/2023

                                                  Πιπέρης Χαράλαμπος

                                                  
                                                      

                                                 

                   

                                                                               





                                           

                             

 
                                                
                                                                                 

                                       
                                     
 

                                          

 
                                                  

                                      

                               
                                                                         
                                                                       
                                                                         

                                            

                                           



                                                 

                                                                                    

                                                                           

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                    

                                                                     

                                                               

                                                              

                                                            

                                                               

                                                      



                                                          

                                                                                                        

   
    

                  


