
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2011 συνεδρίασης των τακτικών μελών της Τοπικής Κοινότητας 

Πλακάδου Δήμου Λέσβου.

 

 

Θέμα: « Ορισμός υπεύθυνου στο νεκροταφείο της Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου Λέσβου».

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/ 2011
 

 

Σήμερα  στις  29  Ιουλίου  2011  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  19.00  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το 

Συμβούλιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Πλακάδου  του  Δήμου  Λέσβου  στο  γραφείο  της  Τοπικής 

Κοινότητας  Πλακάδου  ύστερα  από  την  41/22-7-2011  πρόσκληση  του  προέδρου  της  Τοπικής 

Κοινότητας Πλακάδου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95, 96, 97 και 98 του Νόμου 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  γιατί  από  το  σύνολο  τριών  μελών  βρέθηκαν 

παρόντα τα δύο, ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1) Ευστράτιος Τζανής                                                             1) Ευστ. Τσομπανέλλης

2) Γρηγόριος Λημνιός

 

 

 

Εισηγούμενος το θέμα της  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και  είπε ότι  «  είναι  

ανάγκη να τοποθετηθεί ένας εργάτης που θα έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους χώρους των 

νεκροταφείων καθαρούς και προτείνω ως υπεύθυνο τον Αθανάσιο Δελημαρίνο για το νεκροταφείο 

της Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου.Το ποσό για εργασίες εκταφής δε θα είναι  μεγαλύτερο των 

80,00  ευρώ  και  η  οικονομική  συναλλαγή  θα  είναι  μέσω  του  εργάτη  και  του  ενδιαφερόμενου 



συγγενή που επιθυμεί την εκταφή χωρίς τη μεσολάβηση υπεύθυνου των υπηρεσιών του Δήμου».

 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΑΔΟΥ
 

 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1)      Την εισήγηση του Προέδρου

2)      Τις διατάξεις του αρθ. 83 του Ν.3852/2010

3)      Τους όρους της Γ3α/761/6.3.68 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε ( ΦΕΚ 

189/Β/68 )

4)      Το αρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 

•        Ορίζει ως υπεύθυνο για το νεκροταφείο της Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου ο οποίος θα 

έχει  την  ευθύνη  ταφής,  εκταφής  σε  καθορισμένους  χώρους  και  τη  διατήρηση  της 

καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου του νεκροταφείου, τον Αθανάσιο Δελημαρίνο για 

το έτος 2011.

•        Το ποσό για εργασίες εκταφής δε θα είναι μεγαλύτερο των 80,00 ευρώ και η οικονομική 

συναλλαγή θα είναι μέσω του εργάτη και του ενδιαφερόμενου συγγενή που επιθυμεί την 

εκταφή χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου.

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

 

 



 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Ο Πρόεδρος


