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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 1
ης

   Συνεδρίασης   στις   15/01/2016 του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

 

Σήμερα  15  Iανουαρίου  2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  17:30 το ΔΣ της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 801/11-01-2016 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 88   του Ν. 3852/10 και του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) . 

 

Αριθμός απόφασης:   4/2016 

 

Θέμα : « Λήψη απόφασης για την επανεξέταση του αιτήματος  αντικατάστασης  

και μετατροπής του με αρ. -376- μνημείου σε οικογενειακό τάφο διαρκούς ταφής 

στο παλαιό τμήμα του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου» 

 

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          Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος  

Τσάμης Δημήτρης , Σύμβουλος 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

Δημοτικής. Κοιν. Αγ. Στεφάνου & της Πολεοδομίας   κα Ταουξή και η 

δημοσιογράφος κα Χασάπη Μαρία. 

 

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 : 

 

 

 

1
η
    Τ. Συνεδρίαση   

στις  15/01/2016 
Αρ. Απόφασης : 4/2016 

 

 



 

 

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:(….) 

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»  

Όπως 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»(…) 

 

Ο Πρόεδρος θέλοντας να ενημερώσει το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο αίτημα  

θέτει στα μέλη του Σ/λίου  την υπ΄αρ. Πρωτ. 767/13-01-2016 νέα αίτηση του  

Πετρίδη  Δημητρίου  του Ιωάννη που ζητά την  επανεξέταση  της αντικατάστασης και  

μετατροπής του τάφου με αρ. -376-  5ετούς ταφής  σε οικογενειακό τάφο διαρκούς 

ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος θεωρεί αναγκαίο να διευκρινίσει  στα μέλη του Δ.Σ.  τα 

παρακάτω  λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

-ότι ο παραπάνω θανών Πετρίδης Ιωάννης  ήταν από τους πρώτους - γηγενείς  

κατοίκους της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, γεννηθείς στη Κωνσταντινούπολη  

- ότι από τα αρχείο ενταφιασμών του Παλαιού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου  φαίνεται 

ότι υπάρχει οικογενειακός τάφος στη οικογένεια  Πετρίδη με αρ.  -255- , που όμως ο 

παραπάνω θανών   δεν είχε αποκτήσει  το δικαίωμα  ταφής στο συγκεκριμένο 

οικογενειακό τους τάφο. Διευκρινίζοντας  ότι  ο ενταφιασμός της σύζυγος του 

«θανόντα»  και μητέρα του αιτούντος Πετρίδου Ασημίνας το 2013 , έγινε σε τάφο 

5ετούς χρήσης με αρ. -376- . 

- ότι σύμφωνα με  τα άρθρα 5, 6, 7 σχετικά με τους «Οικογενειακοί Τάφοι» του  

υπάρχοντος  κανονισμού  λειτουργίας του Νεκροταφείου Αγ. Στεφάνου  που 

εγκρίθηκε το 2005 καιτα οποία αναφέρονται σχετικά στην παραχώρηση του 

δικαιώματος  απόκτησης χρήσης οικ/κού τάφου : 

 -στους εγγεγραμμένους δημότες και  μόνιμους κατοίκους, 

-εξαιρετικά σε πρόσωπα που έχουν ισχυρούς δεσμούς ή ηθικούς  δεσμούς 

- η παραχώρηση  δικαιώματος γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου     

- ότι σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 3/2015 Α.Δ.Σ. της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου που  

ψηφίστηκε ομόφωνα με θέμα: «Συζήτηση και έγκριση προτάσεων-απόψεων για το 

προσχέδιο του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου 

Διονύσου» και με τη σύμφωνη γνώμη της Εντεταμένης Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου και 

συγκεκριμένα στα προτεινόμενα  άρθρα του 12 και 13  τα οποία αναφέρονται σχετικά 

για το δικαίωμα των κατιόντων των γηγενών  κατοίκων  να είναι δικαιούχοι ενός 

οικογενειακού τάφου. 



 

Ο  Πρόεδρος δηλώνει ότι στις προθέσεις του δεν είναι να καταστρατηγήσει το 

έγγραφο του Δημάρχου  με αρ. Πρωτ. 37063/20-11-2014 σχετικά με τις 

παραχωρήσεις τάφων διαρκούς ταφής  στο οποίο ζητά από τις Δημ. Κοιν.  να μην 

γίνονται  έως την ψήφιση του  Ενιαίου Κανονισμού . 

 Ο Πρόεδρος αφού ανέφερε όλα τα παραπάνω για την ενημέρωση των 

παρευρισκομένων  ζητάει από τους Συμβούλους να  επανεξετάσουν το παραπάνω 

αίτημα για όλους αυτούς τους λόγους ,  με περισσότερη προσοχή και ευαισθησία  για 

τους κατιόντες γηγενείς κατοίκους  της Κοινότητας του Αγ. Στεφάνου γεννημένους 

στην Κωνσταντινούπολη ,γιατί θεωρεί ότι  πρέπει να  χρήζουν ιδιαίτερο σεβασμό .  

 

Μετά τα παραπάνω αφού οι Σύμβουλοι άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου  ,ο 

Σύμβουλος  της Δημ. Κοιν. κ. Νικηφοράκης διαφωνεί με την πρόταση του Προέδρου 

λέγοντας  ότι  επειδή ήδη έχει  ένα οικογενειακό τάφο και  ενόψει του υπό ψήφιση 

«Νέου Ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων» να αναμένει ο αιτών την 

ψήφισή του.  

Στη συνέχεια και η παρευρισκόμενη Εντεταλμένη Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου & Πολεοδομίας 

δηλώνει την διαφωνία της  σχετικά με την λήψη απόφασης του παραπάνω αιτήματος 

λόγω της ύπαρξης του υπό ψήφιση Νέου  Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας 

Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου. 

 

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

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

8 του Ν. 3463/2006 παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για την επανεξέταση 

της αντικατάστασης και την μετατροπή του 5ετούς χρήσης τάφου με αρ. 376  σε 

οικογενειακό τάφο διαρκούς ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου του 

Δήμου Διονύσου.  

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Μετά τα παραπάνω τα μέλη του  Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

3 ΥΠΕΡ   &  1 ΚΑΤΑ 

 

Την αντικατάσταση και την μετατροπή του 5ετούς τάφου με αρ. -376-  στον οποίο 

είναι ενταφιασμένος ο θανών Πετρίδης Ιωάννης ,σε οικογενειακό τάφο διαρκούς 

ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου σύμφωνα  με τον ισχύοντα 

κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου που αφορά τους πρώτους 

γηγενείς κατοίκους γεννημένους στην Κωνσταντινούπολη  και από τα άρθρα που 

προτάθηκαν από το Δ.Σ. στον υπό ψήφιση Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας 

Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου. 

Να  προωθηθεί στην  Ε. Π. Ζωής του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Διονύσου για  τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες . 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ: 

     ΤΗΣ  ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ               ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. 

                                                                                  ΜΕΛΕΤΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

            ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                       ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



                       

                          

 

 

                        ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

 

 

 

Εξουσιοδοτώ τον ………………………………………………. 

όπως αντ΄ εμού  για λογαριασμό μου προβεί σε όλες τις 

ενέργειες για τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας σε εμένα 

του με αριθμό κυκλοφορίας : ΙΒΚ 5000 φορτηγό αυτοκινήτου, 

μάρκας FIAT DOBLO CARGO, μεταχειρισμένου. 
 

 

 

                                                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  1-02-2016 

 Ο  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

                                                                                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 


