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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                             

        3/2017                                                                                 ΘΕΜΑ                                              
Παραχώρηση χώρου ταφής και δωρεάν παράταση 
ταφής τιμής ένεκεν στη Τ.Κ. Σουρωτής.

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 3η του μηνός
Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, το  Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:  2707/30-1-2017
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:
 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ                                                               Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          
 Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι ο αποβιώσας
Μαυρομάτης  Γεώργιος  ,  δώρησε  στη   Τ.Κ.  Σουρωτής  το  ποσό  των  60.000.000  δραχμών  ,
χρήματα με τα οποία κατασκευάστηκε το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο, ο
Συνεταιρισμός  και  άλλοι  φορείς  της  Τ.Κ.  Ως αναγνώριση της  προφοράς του αποβιώσαντος,
πρότεινε  να  παραχωρηθεί  δωρεάν  ο  τάφος  και  τη   δωρεάν  παράταση  ταφής   έως  ότου  οι
συγγενείς του  ζητήσουν την  εκταφή του.
  
Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη δωρεάν παραχώρηση του   χώρου ταφής  και τη δωρεάν παράταση ταφής   του αποβιώσαντος
Μαυρομάτη Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Τ.Κ Σουρωτής  τιμής ένεκεν για την προσφορά του
στη Τ.Κ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2017.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                     
                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


