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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:   5/2016 

 

Θέμα : «Συζήτηση για το θέμα  της αίτησης  της  κας Πολυχρονοπούλου  

Κλεονίκης» 

 

 

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 πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής : 

 

Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα  

 

1
η
    Τ. Συνεδρίαση   

στις  15/01/2016 
Αρ. Απόφασης : 5/2016 

 

 



 

 

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»  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ΄ 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  

προς συζήτηση και λήψη  απόφασης ως απάντηση- θέση του Συμβουλίου της Δ.Κ. 

Αγ. Στεφάνου ,θέτει στα μέλη του Σ/λίου  την εκ νέου αίτηση με αρ. Πρωτ. 

34971/11-12-2015  της  Πολυχρονοπούλου Κλεονίκης του Ιωάννη που επανέρχεται 

σε  αναπάντητο  αίτημα της (με αρ. Πρωτ. 10321/17-09-2010)  που είχε υποβάλλει 

στο Δήμο Αγ. Στεφάνου  και για το οποίο ο Δήμαρχος κ. Βορριάς λόγω επικείμενων 

εκλογών δεν είχε απαντήσει σχετικά .Στην παραπάνω αίτηση της μας εξηγεί ότι μέχρι 

τώρα δεν έχει λάβει απάντηση από την προηγούμενη Δημοτική αρχή , γι΄αυτό 

επανέρχεται  και αιτείται  να της δοθεί μια απάντηση  σχετικά με ερώτημα της :  

α)που αφορά την επιβολή χρέωσης τελών κοιμητηρίου  σε  «παραχωρημένο» από τον 

Δήμο οικογενειακό τάφο στην «Οικογένεια Ιωαννίδη» σε  αυτήν κα 

Πολυχρονοπούλου Κλεονίκη και με αρ. τάφου -129-  και  

 β)την επιβολή χρέωσης τελών κοιμητηρίου για τον «παραχωρημένο»  από τον Δήμο  

οικογενειακό τάφο της «Οικογένειας Ιωαννίδη»  στον κ. Δέλκο με αρ. τάφου -130
 
α – 

όπου εκεί είναι ενταφιασμένοι ο Θεόδωρος και Ιωάννης Ιωαννίδης ,σημειωτέον ότι  ο 

παραπάνω υπόχρεος  κ. Δέλκος είναι και κληρονόμος του θανόντα  Ιωάννη Ιωαννίδη   

και πώς θεωρείται  συνιδιοκτήτης σε ένα ξένο οικογενειακό τάφο. 

Στην συνέχεια και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία  

Εσόδων του Δήμου Διονύσου η οποία μας διευκρινίσε τι  επικρατεί στους 

συγκεκριμένους τάφους με αρ. -129- και -130 α-  της  «Οικογένειας Ιωαννίδη» μας  

ενημερώνει ότι πριν βγει ο  ισχύοντας Κανονισμός Λειτουργίας του Κοιμητηρίου  Αγ. 

Στεφάνου ,από την πρώτη καταγραφή  ο οικογενειακός  τάφος της οικογένειας 

Ιωαννίδης που είναι και το επίμαχο ερώτημα βρέθηκε με την αρίθμηση  -129 – και  

130 α - προτείνει να διαβιβαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση  στην Νομική Υπηρεσία 

και στην Υπηρεσία Εσόδων  ώστε να διατυπώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τι ακριβώς 

πρέπει να ισχύει και να εξομαλυνθεί με  την πρέπουσα νομιμότητα το πρόβλημα που 

έχει προκύψει για τους τάφους -129- και -130α-  



 

Μετά τα παραπάνω αφού οι  Σύμβουλοι άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου  . 

Και σύμφωνα με το  πλαίσιο  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 το παραπάνω θέμα της 

Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.  

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Μετά τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη του  

Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνουν την διαβίβαση της υπόθεσης που αφορά την αίτηση της κ. 

Πολυχρονοπούλου Κλεονίκη στη Νομική Υπηρεσία καθώς και στη Υπηρεσία 

Εσόδων Δήμου Διονύσου για έρευνα και  εμπεριστατωμένη απάντηση σχετικά με την 

νομιμότητα της συγκεκριμένης  κατάστασης που επικρατεί στον οικογενειακό τάφο 

«Οικογένειας Ιωαννίδη» με αρ. -129- με υπόχρεο την κα Πολυχρονοπούλου 

Κλεονίκη και τον οικογενειακό  της «Οικογένειας Ιωαννίδη»  με αρ. -130α- με 

υπόχρεο  μετά από τον θάνατο του Ιωάννη Ιωαννίδη  την εμφάνιση  «νέου υπόχρεου»  

τονκ.Δέλκο.                                                                                                                  

Να προωθηθεί στην Νομική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου 

Διονύσου ώστε  να διατυπώσουν μετά από σχετική έρευνα της συγκεκριμένης  

αίτησης   τι ακριβώς πρέπει να ισχύει και να δοθεί μια νόμιμη απάντηση-θέση  για 

τους οικογενειακούς τάφους της «Οικογένειας Ιωαννίδη»  με αρ. -129- και  αρ.-130α-  

 

   

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ: 

       ΤΗΣ  ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ               ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

   ΜΕΛΕΤΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ    

 

 

 


