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ΘΕΜΑ
Απαλλαγή δηµότη από τέλη ενταφιασµού
Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 20η του µηνός
Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:42542/οικ/15-11-2018 έγγραφη
Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δηµοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε
ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΝΤΙΣΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική υπάλληλος
του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των µελών, αφού σε σύνολο τριών(3) µελών βρέθηκαν παρόντα
τρία(3) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς είχε τραγικό τέλος ο συνδηµότης
τους κ. Μπλες Ιωάννης και η σύζυγός του µε τα τέσσερα ανήλικα τέκνα τους αδυνατεί να πληρώσει
στο ∆ήµο Θέρµης τα τέλη και πρότεινε να απαλλαγεί η ανωτέρω από τα τέλη ενταφιασµού του
αποβιώσαντος.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά . Τα µέλη µετά
από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να απαλλαγεί η σύζυγος του αποβιώσαντος κ. Μπλε Ιωάννη από τα τέλη ενταφιασµού λόγω
οικονοµικής αδυναµίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

