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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  7
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    30/10/2017  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  30  Oκτωβρίου  2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 34169/26-10-2017 

έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους 

Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα  ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  24η/2017 

 

ΘΕΜΑ   1o  ΕΚΤΟΣ  HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

«Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή χρήσης  του 

οικογενειακού τάφου με α.α. – 399 – στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου από την Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου 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  της Δημ. Κοιν. οι εξής: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος   

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                      Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

  
 

     
  7

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  30/10/2017 

     Αρ. Απόφασης :  24η/2017 



 

 Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Για το   ΠΡΩΤΟ   θέμα    ΕΚΤΟΣ  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον 
κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7 
του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης 
απόφασης  για  κοινωνικούς  λόγους. 
 
Για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι Σ/λοι  ομόφωνα. 
 

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»(…) 

      Θέτουμε υπόψη σας  την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αρ. Πρωτ. 35111/30-10-

2017 της ΑΝΤΑΛΙΑΛΗΣ ΦΙΛΙΩΣ του ΑΒΡΑΑΜ  και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  η οποία  ζητά μετά την διαδικασία της εκταφής των ανωτέρω 

θανόντων γονιών της  να διατεθεί ο οικογενειακός τάφος που ήταν ενταφιασμένοι με 

α.α. – 399 – και να παραχωρηθεί η χρήση ενταφιασμού  στη Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου  Δήμου Διονύσου. 

     Όπως όλοι σας γνωρίζετε, από την ανάληψη των καθηκόντων μας μέχρι σήμερα, 

έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το πολύ ευαίσθητο θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του 

Κοιμητηρίου , προσπαθώντας για την κατά το δυνατόν ορθή τήρηση του  ισχύοντα 

κανονισμού του Κοιμητηρίου ανταποκρινόμενοι στις επιταγές του συντάγματος για 

ίση μεταχείριση των πολιτών .Επειδή το Κοιμητήριο για μας δεν αποτελεί 

αντικείμενο «πολιτικής συναλλαγής» εργαζόμαστε με  διαφάνεια και  εντιμότητα 

στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων  .  



    Όσον αφορά σχετικά τις παραχωρήσεις των  τάφων που βρίσκονται  στο  

Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου προς χρήση ενταφιασμού  στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  

Δήμου Διονύσου σας κάνουμε γνωστό ότι διευκολύνει πολύ το έργο της Δημ. Κοιν. 

Αγ. Στεφάνου γιατί   δίνετε η δυνατότητα να μπορούμε ακόμη να εκδίδουμε άδειες 

ταφής και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι Δημότες και κάτοικοι που χάνουν κάποιο 

μέλος της οικογενείας τους και βρίσκονται σε  δύσκολη θέση . 

Γι΄ αυτό προτείνει στους παρόντες Συμβούλους να  αποδεχτούν αυτήν παραχώρηση 

από την ίδια την οικογένεια και υπόχρεους του οικογενειακού τάφου με α.α. – 399 -

αφού γνωρίζουν την ασφυκτική κατάσταση ύπαρξης  κενών τάφων που υπάρχουν στο 

συγκεκριμένο Κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου. 

  

     Μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις, το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε 

υπ’ όψη τις διατάξεις της  παρ. 2δ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 8 

του Ν.3463/2006 ,  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  και τα Μέλη  του  Συμβουλίου  

της Δημοτικής Κοινότητας  κατέληξαν  ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνουν την  αποδοχή   της παραχώρησης  του οικογενειακού  τάφου με α.α. – 

399 – για χρήση ενταφιασμού  από τη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου. 

 

Η ανωτέρω απόφαση  εν συνεχεία θα διαβιβαστεί  προς την Ε.Π.Ζ.  για να 

διαμορφώσει  την εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για την 

έκδοση σχετικής απόφασης του . 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                     ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 


