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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  25/10/2016 
 

Προς  Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  

 

ΘΕΜΑ: << Συζήτηση και πρόταση στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου για την 

διευθέτηση ή μη των οικονομικών υποχρεώσεων του υπόχρεου του 

οστεοφυλακίου με αρ. -05- . 

 

 

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 :  

Παρ 2. «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:(….) 

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των 

πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.  

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»  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : 

«Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες(…) 

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

κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων 

και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και 

ανακομιδής οστών»(…) 

Όπως  επίσης σύμφωνα με τα  άρθρα 10 και 12 του ισχύοντα  Κανονισμού  Λειτουργίας 

του Νεκροταφείου Αγ. Στεφάνου . 

 

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι  αφού λάβαμε την αίτηση -υπεύθυνη 

δήλωση που μας κατέθεσε μέσω e-mail ο υπόχρεος-δικαιούχος  του οστεοφυλακίου 

με αρ. – 5 - κ. Γιαννούλης Ιωάννης  του Δημητρίου ,ο οποίος  μας δηλώνει ότι 



αιτείται την μεταφορά των οστών του θανόντα πετέρα του σε Κοιμητήριο των 

Κυθήρων ,που πλέον διαμένει μόνιμα αφού τον ενημερώσουμε για την διαδικασία. 

Μετά από έρευνα του Γραφείου Κοιμητηρίου σε συνεργασία με το Γραφείο  Εσόδων 

του Δήμου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τα οστά του πατέρα του  στο συγκεκριμένο 

οστεοφυλάκιο από το έτος 2012 χωρίς να σταματήσει η συνεχόμενη χρέωση του η 

οποία θεωρείται  παράτυπη. 

Αφού  ενημερώθηκε για τα δέοντα ζήτησε από την υπηρεσία να σταματήσει η 

υπόθεση της αίτησης του εδώ και να  εξοφληθούν  οι οικονομικές  υποχρεώσεις που 

φαίνονται προς τον Δήμο  για το παραπάνω οστεοφυλάκιο.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και σε συνδυασμό με τις 

παρ. 2δ και 4 του άρθρου 83, του άρθρου 82στ του Ν. 3852/10 και του άρθρου 8 του 

Ν.3463/2006, προτείνουμε να ληφθεί  απόφαση για την συγκεκριμένη διευθέτηση ή 

μη των οικονομικών υποχρεώσεων του υπόχρεου του οστεοφυλακίου με αρ. -05- . 

ο οποίος  υποχωρεί της  αίτησης του  για την μεταφορά των οστών του θανόντα 

πατέρα του και ζητάει μόνο  να μην υπάρχει καμία απαίτηση από τον Δήμο στο 

υπόλοιπο που υπάρχει στο όνομά του.  

Παρακαλούμε 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. 

 

 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

 

   ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 


