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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 1/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 23.1.2017 της ..1ης/2017.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 23 Iανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 1585/17-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο:Κανονισμός λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.                                                                                               

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
(7) μέλη:                                                     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΛυρούδιαςΕυάγγελος (Πρόεδρος)                                                          Πέππα Αγγελική 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
3.Κοκμοτός Βασίλειος  
4.Στασινοπούλου Αναστασία  
5.Κρητικός Αθανάσιος  
6. Κανατσούλης Ιωάννης  
7.Φωτάκης Ιωάννης  
  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Παρών στη συνεδρίαση ήταν από την παράταξη ΔΑΔΙΟΝ ο κ.Σπηλιώτης Σπυρίδων. 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκμοτός Βασίλειος αντικατέστησε την απούσα κ.Ζώτου Βασιλική . 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.                                                                              

       Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.1672/18.1.2017 εισήγηση του γ.γ του Δήμου Διονύσου κ.Χρηστάκη 

Μιχαήλ με συνημμένο το προσχέδιο του Κανονισμού. 
 

Προτάθηκε η έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου 
Διονύσου.                                                                              

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 
 

 -την εισήγηση  του  Προέδρου…. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην απόφαση που 

θα πάρουμε. Αυτά που είναι δυνατόν να προταθούν, θα υποστούν τον έλεγχο της 

νομιμότητας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ισχύον δίκαιο. Θα ήθελα  να 

είμαστε πολύ προσεκτικοί  για να μην έχουμε αναβολές στην εφαρμογή ενός ενιαίου 

Κανονισμού όλου του Δήμου. Έχουμε τον κανονισμό που εισηγούμαστε ως Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής αυτοτελώς με τρεις επεμβάσεις που έγιναν κατόπιν συνεννόησης με τον 

κ.κ Γενικό Γραμματέα.Θα πάρουμε τον κανονισμό ο οποίος δεν αλλάζει. Αλλάζει η 

διεύρυνση και αναζήτηση περαιτέρω εξαιρέσεων. Πρέπει ο κανονισμός να πάει Δημοτικό 

Συμβούλιο. Υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί να πάμε στο συμβούλιο με τις εξαιρέσεις; 

Δε διεφώνησε κανένα από τα μέλη της ΕΠΖ στο ερώτημα του Προέδρου. 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.1672/18.1.2017 εισήγηση του γ.γ του Δήμου Διονύσου κ.Χρηστάκη 

Μιχαήλ με συνημμένο το προσχέδιο του Κανονισμού. 

 

 

4.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης… Να 

ενταχθεί στα ιστορικά κοιμητήρια και αυτό του Αγίου Στεφάνου, του οποίου η έκταση έχει 

παραχωρηθεί από τους ανταλλάξιμους κατοίκους του Αγίου Στεφάνου και της 

Ζώργιαννης, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί. Ο κάθε κληρούχος είχε δικαίωμα ταφής στα 
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10 στρέμματα αυτά που αφέθησαν από την ιδιοκτησία του. Προκειμένου να πάρουν 

κάποια στρέμματα πήραν λιγότερα για να γίνει το Κοιμητήριο και τα αλώνια που σήμερα 

είναι το γήπεδο. Βλέπω ότι μπαίνει μόνο το Πευκόφυτο και το Κοιμητήριο Σταμάτας. Γιατί 

εξαιρείται του Αγίου Στεφάνου; Όσο για την παράγραφο 3 είναι το πεδίο εφαρμογής που 

λέει τι υπάρχει στον Άγιο Στέφανο υπάρχει ένα Κοιμητήριο με ένα Ναό και ένα 

οστεοφυλάκιο. Το αντίστοιχο με τα παραχωρητήρια και το χάρτη που δείχνει ότι είναι 

κοιμητήριο και τα ονόματα των γηγενών έχουν δοθεί στον κ.Γενικό Γραμματέα. 

Παραχωρητήριο του Υπουργείου Γεωργίας. Το Πευκόφυτο υποχρεωτικά πρέπει να μπει 

και γιατί όχι και του Αγίου Στεφάνου. Το κοιμητήριο του Πευκόφυτου είναι ιστορικό.  Ο 

καθηγητής του Πολυτεχνείου κ.Μπούρας εξέδωσε ένα βιβλίο με τις εκκλησίες της Αττικής, 

μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η εκκλησία του Κοιμητηρίου του Σπατατζικίου, 

που λέει από πότε είναι κατασκευασμένη και ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει. Πιο ιστορικό 

από αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Η εκκλησία προϋφίσταται της Τουρκοκρατίας. Πρέπει 

λοιπόν να συμπεριληφθεί τιμής «ένεκεν». Πρέπει κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν 

στα κοιμητήρια να μπουν μέσα στον κανονισμό. Πολύ σωστά συντάθηκε ο κανονισμός 

αλλά δεν πρέπει να έχουμε και τα ιστορικά στοιχεία των νεκροταφείων της περιοχής? 

Δείχνουν ότι υπήρχε ζωή κάποτε σε εκείνες της περιοχές Αν δεν προστεθεί του Αγίου 

Στεφάνου θα ψηφίσω με επιφύλαξη. 

5.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ.κ Φωτάκη Ιωάννη… στη ΔΚ Διονύσου 

υπάρχουν 2 νεκροταφεία, το Γερμανικό και του Αγ Γεωργίου εντός του οποίου υπάρχουν 

οικογενειακοί τάφοι. Το νεκροταφείο αφού έχει κλείσει (μετά από ενημέρωση των 

Προέδρου της ΕΠΖ) γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στα ιστορικά; Περνάμε ομόφωνα τον 

κανονισμό, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια και ιστορικότητα της περιοχής και μετά 

τον Καλλικρατικό Δήμο, προερχόμαστε από μικρά μέρη και ξέρουμε τι πάει να πει 

ιστορικότητα τέτοιων χώρων. Όμως τα ζητήματα αυτά είναι λεπτά αλλά έχω κάποια μικρή 

επιφύλαξη μέχρι να μας δοθεί μια διαβεβαίωση από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 

6.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ. κ.Κανατσούλη Ιωάννη… Τα μόνα 

νεκροταφεία τα οποία είναι προς χρήση είναι του Διονύσου, του Κρυονερίου, της 

Ροδόπολης και το κορεσμένο της Δροσιάς. Είναι πολλές οι εξαιρέσεις δεν μπορώ να 

εκφέρω γνώμη αν είναι σωστά ή όχι. Δεν έχω άποψη επί του θέματος. Μου φαίνεται ότι 

είναι προβληματικός ο ενιαίος Κανονισμός. Μάλλον είναι προβληματικό το ενιαίο του 

Κανονισμού. Μπορεί να ισχύει ως προς τα τέλη αλλά ως προς τη χρήση δεν υπάρχει 

ενιαίο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, θα ήθελαν οι κάτοικοι της Ροδόπολης να ενταφιάζονται 

μόνο οι ίδιοι εκεί. 

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελικής… εγώ θα διαφωνήσω με 

τον κύριο Κανατσούλη σε 2 σημεία. Προβλέπεται η ταφή των μονίμων κατοίκων ανά 

Δημοτική Κοινότητα. Όσον αφορά στις εξαιρέσεις είναι δίκαιες και οι τρεις. Και δόθηκαν 

από τους κληρούχους οι εκτάσεις και παραχωρήθηκαν. Θα πρέπει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να πάει ο κανονισμός με τις εξαιρέσεις.Επίσης να διορθωθεί στο άρθρο 3.4 το 

όνομα σε Αναστασίου Γεωργίου Πέππα και όχι Γεωργίου Αναστασίου Πέππα όπως έχει 

γραφεί.    
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8.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ.κΚρητικού Αθανάσιου… Θα ήθελα στον 

Κανονισμό να προστεθούν τα εξής σημεία.Στο άρθρο 3.3 που αφορά στο Κοιμητήριο του 

Πευκοφύτου να προστεθεί στη δεύτερη παράγραφο… «σύζυγοι κοινού τάφου».Στην τρίτη 

παράγραφο να προστεθεί «των γηγενών κατοίκων συζύγων κατιόντων και ανιόντων 

αυτών» και στην τέταρτη παράγραφο « οι γηγενείς κάτοικοι οι σύζυγοι αυτών οι ανιόντες 

τους και οι κατιόντες τους». Πριν ψηφίσουμε να συμπεριληφθούν αυτά που είπε η κ. 

Ταουξή για άλλη μια φορά και να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς κανένα πρόβλημα. 

9.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

(με 7 (επτά) θετικές ψήφους και 1 (μία) αποχή (κ.Κανατσούλης  Ιωάννης) για 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά την ψηφοφορία η κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη δήλωσε ότι 

«επιφυλάσσεται» εάν δε συμπεριληφθούν οι προτάσεις της στο τελικό κείμενο του 

Κανονισμού Κοιμητηρίων. 

 

  
Την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου, 
όπως διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο οποίος επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017... 

και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                         

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Στασινοπούλου Αγγελική  

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                          

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης                                                                                                      
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