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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  5
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    4/06/2018  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  4  Ιουνίου 2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:30  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική οριστική Συνεδρίαση 

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 19173/31-05-2018 

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  της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  5η/2018 

 

ΘΕΜΑ 2o HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

«Συζήτηση και  έγκριση λήψης  απόφασης  για την μετατροπή  του μνημείου με 

α.α. – 653 -  από 5ετούς διάρκειας χρήσης σε  μορφή  «οικογενειακού» μνημείου 

με συνεχής διάρκεια χρήσης ταφής  στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου  

Δήμου Διονύσου» 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου είπε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 96 ,παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) μετά 

από τις δύο συνεχείς Προσκλήσεις για την 4
η
 συνεδρίαση  του Δ.Σ.  επειδή το Σώμα 

δεν είχε απαρτία ,συνεδριάζει μετά από  3
η  

 τελική Πρόσκληση και λαμβάνει 

αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική Ημερήσια διάταξη 

,εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3  τουλάχιστον του αριθμού των 

μελών του, σε σύνολο 5 μελών . 

 

  
 

     
  5

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  4/06/2018 

     Αρ. Απόφασης :  5η/2018 



Παρόντες ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους  της Δημοτικής  Κοινότητας οι εξής: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  ,Πρόεδρος   Νικηφοράκης Νικ.  , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική    ,Σύμβουλος                  Τσάμης Δημήτριος , Σύμβουλος 

    Καριπίδης Ιωάννης , Σύμβουλος 

 

 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  

στην 3
η
  συνεχιζόμενη συνεδρίαση ,κήρυξε την έναρξη της .  

 

Για το ΔΕΥΤΕΡΟ   θέμα    της  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

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»(…) 

 

   Ο Πρόεδρος  αφού θέτει υπόψη του Συμβουλίου   τα  παραπάνω και την  με αριθ. 

Πρωτ. 14861/19-04-2018 αίτηση του  Ράλλη  Σάββα   του  Σωτήρη ,με την οποία 

ζητά την μετατροπή του μνημείου με α.α. – 653 – στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου  από  

τον  χαρακτηρισμό  «5ετούς»  διάρκειας χρήσης ενταφιασμού  σε χαρακτηρισμό 

«οικογενειακού» με συνεχούς  διάρκειας  χρήσης  ενταφιασμού, επικαλούμενος το 

άρθρο 17 παρ.16 του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων» του 

Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 45/2018 Α.Δ.Σ. στο οποίο ισχύουν τα εξής : 

«Δικαίωμα παραχώρησης- απόκτησης οικογενειακού τάφου ως εκδήλωση τιμής 

δύναται να υπάρξει υπέρ προσώπων ,που έχουν ισχυρούς ιστορικούς κοινωνικούς 

ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας…..». 



Διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι ο  θανών Ράλλης Σωτήριος ενταφιασμένος στο 

μνημείο με α.α. – 653 -  είχε  ισχυρούς ιστορικούς και κοινωνικούς δεσμούς με τον 

Δήμο μας, με δικαίωμα ταφής ως γηγενής κάτοικος αφού είναι από τους πρώτους 

κατοίκους του Αγίου Στεφάνου , σύμφωνα με το άρθρο 9 του προηγούμενου 

ισχύοντα κανονισμού μας , και αυτό θα έπρεπε να είχε τηρηθεί κατά τον χρόνο ταφής 

του, αντίστοιχα. Όπως επίσης ότι οι  πρώτοι κάτοικοι αυτού του τόπου, έχουν σχεδόν 

όλοι οικογενειακούς τάφους συνεχούς διάρκειας χρήσης  αφού είναι  ενταφιασμένοι 

προ του 1988 στο παλιό τμήμα του Κοιμητηρίου, και εκεί δεν πραγματοποιούνται 

εκταφές , με δικαίωμα ταφής όλων των κατευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων.  

Η τότε Διοίκηση της Κοινότητας και οι υπεύθυνοι για το Κοιμητήριο, έκαναν αυτή 

την ταφή γιατί επικαλέστηκαν προφορικά  ότι δεν υπήρχε τάφος εκείνο το διάστημα  

και ότι ο εν λόγω τάφος θα μετατρεπόταν σε οικογενειακό τάφο συνεχούς διάρκειας 

ταφής , αλλά  μέχρι σήμερα  ο τάφος  αυτός είναι χαρακτηρισμένος ως  5ετους 

διάρκειας χρήσης . 

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

έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το πολύ ευαίσθητο θέμα του Κοιμητηρίου, αφού οι 

θάνατοι ανήλθαν τα τελευταία χρόνια αρκετά και το Κοιμητήριό μας έχει φτάσει σε 

κατάσταση «κορεσμού», με αποτέλεσμα την απόλυτη στενότητα και ανυπαρξία 

χώρων ταφής .  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, προσπαθούμε για την κατά το δυνατόν  

εύρυθμη λειτουργία  του Κοιμητηρίου και με βασικό άξονα της δράσης μας την 

διαφάνεια και την εντιμότητα  στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων αφού είναι από τους 

πρώτους κατοίκους του Αγίου Στεφάνου για το δικαίωμα ταφής συνεχούς διάρκειας . 

Ο  Πρόεδρος  προτείνει στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας να  ληφθεί 

σχετική απόφαση που αφορά την μετατροπή  του μνημείου με α.α. – 653 - από 5ετούς 

διάρκειας χρήσης   σε χαρακτηρισμό  «οικογενειακού» μνημείου με συνεχής διάρκεια 

χρήσης   στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου  Δήμου Διονύσου». 

   

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

έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις  ,  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  και   κατέληξε  ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

«Εγκρίνει  την μετατροπή  του μνημείου με α.α. – 653 -  από 5ετούς διάρκειας 

χρήσης ενταφιασμού  σε χαρακτηρισμό ως  «οικογενειακού» μνημείου με 

συνεχής διάρκεια χρήσης ενταφιασμού στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου 

Στεφάνου  Δήμου Διονύσου» 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                      

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 


