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ΘΕΜΑ:  
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετατροπή του «Κενού» οικογενειακού- Διπλού 

μνημείου με αρ.  – 606 – σε δυο   «Κενά» μονά  μνημεία  5ετούς χρήσης » 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

«Ο  Πρόεδρος της   Δημοτικής  Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα 

όρια της : 

στ) Μεριμνά  για  την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και  την ευταξία  του  

κοιμητηρίου της  τοπική κοινότητας , προεγκρίνει  την κατασκευή ….. και  εκδίδει 

άδειες για παράταση και  την  ανακομιδή  οστών ».  

Παρ 2. γ:   «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και 

διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από 

τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

 

Παρ 4. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

Μετά από τη  διαπίστωση  του Προέδρου  σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου 

Κοιμητηρίου του Αγ. Στεφάνου η σημερινή κατάσταση που επικρατεί  θεωρείται  

πλέον «κορεσμένο» αφού υπάρχουν μόνο 10 κενοί τάφοι που μπορούν να 

υποδεχθούν νέες  ταφές .Οπότε κατανοείτε ότι είναι αναγκαίο να προβεί  η Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου  σε λύσεις που θα της εξασφαλίσουν την  πιο  εύρυθμη  

λειτουργία του Κοιμητηρίου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και Κατοίκων  της 

,μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο συγκεκριμένο Κοιμητήριο με την λειτουργία του 

Νέου. 



Γι΄ αυτό θεωρούμε  σωστό να λάβετε υπόψη σας την αναγκαιότητα της μετατροπής του 

«Κενού» οικογενειακού- Διπλού μνημείου με αρ.  – 606 –   σε δυο   «Κενά» μονά  μνημεία  

5ετούς χρήσης που θα μας δώσει επιπλέον  κενά μνημεία προς χρήση και εξυπηρέτηση των 

Δημοτών και Κατοίκων . 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2στ και 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και  

του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση  

για την μετατροπή του συγκεκριμένου ενός  «Κενού» οικογενειακού- Διπλού μνημείου με 

αρ.  – 606 – σε δυο  επιπλέον «Κενά- μονά»  μνημεία  5ετούς χρήσης  του Κοιμητηρίου της  

Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  του Δήμου Διονύσου . 

  

Παρακαλούμε  να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος 

του θέματος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΚ 

Αγίου Στεφάνου, οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο. 
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