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Εισήγηση  για  Δωρεάν  Παραχώρηση  Τάφου
τιμής ένεκεν.

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 27η του μηνός
Απριλίου  του έτους  2018, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 21:00,  το  Συμβούλιο  της Τοπικής
Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:  13465/18-4-2018
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:
  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                      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  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του
συμβουλίου  το  το  άρθρο  7-«Δωρεάν  παραχώρηση  τάφων» του  Κανονισμού  Λειτουργίας
Νεκροταφείων  Δήμου  Θέρμης,  σύμφωνα  με  το  οποίο:  «Με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  είναι  δυνατή  η  δωρεάν  παραχώρηση  τάφων υπέρ προσώπων οι  οποίοι  με  την
εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στο
Δήμο.  Η ταφή των σωρών γίνεται  δωρεάν μέχρι  πέντε(5)  έτη για τη Δ.Ε.  Βασιλικών», και
πρότεινε τη Δωρεάν Παραχώρηση Τάφου τιμής ένεκεν για τον αποβιώσαντα πρώην Πρόεδρο
και Τοπικό Σύμβουλο της κοινότητας Σουρωτής , Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος επί
σειρά ετών προσέφερε αδιάλειπτα και στο μέγιστο των δυνατοτήτων του τις υπηρεσίες του για
την πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου.  
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη του το άρθρο 7-«Δωρεάν παραχώρηση τάφων» του Κανονισμού
Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Θέρμης,  και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη Δωρεάν Παραχώρηση Τάφου για πέντε(5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο  7-«Δωρεάν
παραχώρηση τάφων» του Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Θέρμης τιμής ένεκεν
για τον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο Τ.Κ. Σουρωτής Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                                                                                                                                                                  

ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ




