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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/20-11-2020 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Αριθμ. Απόφ. 7/2020 

ΘΕΜΑ:  « Περί παραχώρηση  ή μη οικογενειακών τάφων (στην κοινότητα 

Συκέας & Μεταμόρφωσης » 
 
   

 Στους Μολάους, σήμερα, 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε στην δια περιφοράς  

συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 

αριθ. Πρωτ. 13900/16-11-2020  δια περιφοράς  πρόσκληση του Προέδρου, που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά  σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με την εκ της ευθείας 

και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 

και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθμ. 

Πρωτ.:77233/13.11.2020, Α.Δ.Α.:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος                               

Κολλιάκος Ιωάννης                                            Αρρώνης Παντελεήμων        

 Γουναλάκης   Ιωάννης                                          

 Κουλουβάκος  Βασίλειος 

   Μαυρομιχάλης  Κωνσταντίνος                                                           

    Τραιφόρος Παναγιώτης                                                     (νομίμως κληθέντες)    

              

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Χρυσούλη 

Μουσαδάκου, για την τήρηση των πρακτικών: 

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας   και εισηγούμενος το 
παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Ε.Π.Ζ.  την υπ. αριθμό 
7/2020 απόφαση κοινότητας Μεταμόρφωσης  όπου ομόφωνα αποφασίζουν  τη 
χορήγηση άδειας αγοράς – κατασκευής οικογενειακού τάφου στην κα. Ρουμάνη 
Σωτηρία του Ιωάννη (σχετική  η 9674/26-8-2020 αίτηση της) & την υπ. Αριθμό  
8/2020 απόφαση κοινότητας Συκέας όπου ομόφωνα αποφασίζουν  τη μη  
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χορήγηση άδειας αγοράς – κατασκευής οικογενειακού τάφου στους: κ. Ρούγα 
Πέτρο (σχετική η 10834/15-9-2020 αίτηση του) & κα. Πανοπάλη Αναστασία  
(σχετική  αίτηση της), με μελλοντική επανεξέταση , δεδομένου ότι υπάρχει 
κορεσμός στο κοιμητήριο Συκέας. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

       Το Συμβούλιο της  Ε.Π.Ζ. , αφού έλαβε υπόψη του:  
 

1. Την υπ. Αριθμό 7/2020 απόφαση κοινότητας Μεταμόρφωσης. 
2.  Την υπ. Αριθμό 8/2020 απόφαση κοινότητας Συκέας. 
3. Τις δ/ξεις της παρ. 1 εδ. Β του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ                        

84/Β/7-6-2010), μετά από διαλογική συζήτηση 

       

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Τη  παραχώρηση  δικαιώματος οικογενειακού τάφου  στην 

κα Ρουμάνη Σωτηρία του Ιωάννη , σύμφωνα  με την υπ. 

Αριθμό 7/2020 απόφαση της κοινότητας Μεταμόρφωσης. 

 

2. Τη μη  παραχώρηση  δικαιώματος οικογενειακού τάφου  

στους: κ.  Ρούγα Πέτρο του Δημητρίου & κα Πανοπάλη 

Αναστασία του Ανδρέα, με μελλοντική επανεξέταση των 

αιτημάτων τους, σύμφωνα  με την υπ. Αριθμό 8/2020 

απόφαση της κοινότητας Συκέας. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

Κουτσονικολής Χαράλαμπος                   Κολλιάκος  Ιωάννης  

                                                                     Μαυρομιχάλης Κων/νος 

                                                                     Τραιφόρος Παναγιώτς                              

                                                                     Γουναλάκης Ιωάννης 

                                                                      Κουλουβάκος Βασίλειος   

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Μουσαδάκου Χρυσούλη 
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