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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 2
ης

  συνεδρίασης   στις   29/02/2016  του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  29  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 το  Σ/λιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 4131/19-02-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) . 

 

Αριθμός απόφασης:  11
η
 /2016 

 

Θέμα 6
ο
  Ημερήσιας Διάταξης: 

« Λήψη  απόφασης για  Υπηρεσιακές  Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου σε 

μνημεία  5ετούς  ταφής που δεν ανταποκρίθηκαν στη ημερομηνία εκταφής , 

βάση  Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου  του Δήμου Διονύσου »  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος           

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το  τέταρτο θέμα   της ημερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

22 § 2α του Ν.3536/2007, σε συνδυασμό και με το άρθρο 82 § στ  του Ν.3852/2010, 

που ορίζει ότι :  

  
2n  Συνεδρίαση  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 στις   29/02/2016 

 Αρ. Απόφασης:  11
η
 /2016 



«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 ».  

Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής : 

Βάσει του  υπάρχοντος  Κανονισμού  Νεκροταφείου του Αγ. Στεφάνου του έτους 

2005 στην ενότητα που αφορά τις εκταφές και στα σχετικά άρθρα 31 και 32  , 

αναφέρει  ότι οι  τάφοι που λήγει η πενταετή τους διάρκεια εκταφής και δεν 

παραστούν μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας ,τότε ο Δήμος προχωρεί σε  

υπηρεσιακή  εκταφή χωρίς την παρουσία των οικείων  και την απόρριψη των οστών 

στο χωνευτήρι. 

Σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας την δυσκολία του γεγονότος 

θεωρεί «ανθρώπινο» να αφήσει ένα επιπλέον  εύλογο χρονικό διάστημα να παρέλθει , 

ώστε οι οικείοι να αποδεχθούν το γεγονός της εκταφής και να προχωρήσουν στη 

διαδικασία  από μόνοι τους. 

Στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί όμως στο κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου που 

θεωρείται ότι είναι πλέον κορεσμένο αφού υπάρχουν μόνο 10 κενοί τάφοι που 

μπορούν να υποδεχθούν νέες  ταφές ,κατανοείτε ότι είναι αναγκαίο να προβεί ο 

Δήμος  αυτεπάγγελτα πλέον σε  εκταφές για να εξασφαλίσει  την  εύρυθμη  

λειτουργία του. 
 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. στ του άρθρου 82 του Ν. 3852/10 ο 

Πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  να ληφθεί σχετική 

απόφαση που αφορά τον όρο  Υπηρεσιακή  Εκταφή στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου 

και θεωρείται ως η εκταφή που προχωρά η υπηρεσία αυτεπάγγελτα και  γίνεται  

χωρίς την  παρουσία των οικείων στις  εξής περιπτώσεις : 

Α)σε μνημεία  5ετούς  ταφής που δεν ανταποκρίθηκαν στη ημερομηνία εκταφής , 

καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την λήξη της πενταετίας  ,βάση  

Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου και 

Β)σε  εγκαταλελειμμένα μνημεία για πολλά έτη που δεν  εμφανίζεται κανείς και δεν 

ανταποκρίνεται κανείς υπόχρεος  γι΄ αυτά. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Μετά  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισαν 

 

  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνουν την  λήψη  απόφασης για  Υπηρεσιακές  Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. 

Στεφάνου σε μνημεία  5ετούς  ταφής που δεν ανταποκρίθηκαν στη ημερομηνία 

εκταφής , βάση  Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου  του Δήμου Διονύσου  

καθώς και την διαβίβασή της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 

σύμφωνη γνώμη του. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 


