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Θέμα  : «Συζήτηση  και λήψη σχετικής  απόφασης για την   υπηρεσιακή ταφή 

απορίας της θανούσης Μπαράκα Καλλιόπης  ως  «άπορη» , κατοίκου  της   Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου » 

 

 

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 :  

Α) 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» και 

Β) 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»(…) 

Θέτουμε υπόψη σας :  

- τις αιτήσεις της  Μπαράκα Ευλαμπίας & του  Γκατσούνη Ελευθέριου  που   ζητούν 

την ταφή της θανούσης Μπαράκα Καλλιόπης  στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου  στο 

μνημείο 5ετούς χρήσης με α.α. – 294 - . 

-Την  υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω που δηλώνει  υπεύθυνα ότι φιλοξενούσε την 

θανούσα Μπαράκα Καλλιόπη μητέρα του θανόντα συζύγου της Μπαράκα Ιωάννη 

λόγω της οικονομικής  αδυναμίας-απορίας της που δεν μπορούσε  να ζήσει   μόνη  

της.    

-Καθώς επίσης και την βεβαίωση του Γραφείου των Κοινωνικών λειτουργών του 

Δήμου που επιβεβαιώνει ότι είναι ωφελούμενη στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  η Μπαράκα Ευλαμπία ως η μόνη συγγενής της παραπάνω 

θανούσης και επειδή  βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, αιτείται η παραπάνω ταφή 

να  είναι υπηρεσιακή – απορίας, με σκοπό να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οικονομικά 

σε αυτή την δύσκολη στιγμή που βιώνουν.   

 

Ενημερώνοντας  ο Πρόεδρος τους Τοπ. Συμβούλους   πάντα με σκοπό την κοινωνική 

υποστήριξη  των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας   προτείνει η παραπάνω 

ταφή να καλυφτεί από τον Δήμο ως «ταφή απόρου» για να μπορέσει η συγκεκριμένη 

οικογένεια να αντιμετωπίσει τις  δυσκολίες που βιώνει στην σημερινή εποχή της 

κρίσης. 

Διευκρινίζοντας ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μας μέχρι σήμερα το 

Κοιμητήριο για μας δεν αποτελεί αντικείμενο «πολιτικής συναλλαγής» εργαζόμαστε 

χωρίς διακρίσεις, χωρίς λαϊκίστικη πολιτική και επιλεκτική ευαισθησία με μόνη 

εξαίρεση τη μη εκταφή νέων παιδιών που ζουν ακόμη οι γονείς τους. Η διαφάνεια και 

η εντιμότητα και η υποστήριξη στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων αποτελεί τον 

βασικό άξονα της δράσης μας. Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η  

συγκεκριμένη ταφή να χαρακτηριστεί ως « ταφή απορίας» και να καλυφθεί από τον 

Δήμο  Διονύσου . 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν. 3852/10  και  

του άρθρου 8 του Ν.3463/2006. 

 Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                      ΤΗΣ  Δ. Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                             
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