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Προς  Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση οικογενειακού τάφου διαρκούς 

ταφής στο παλαιό τμήμα του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

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»(…) 

 

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την 338/27-09-2013 αίτηση του 

κ. Μπάρκουρα Διονύσιου, που ζητά την αντικατάσταση οικογενειακού τάφου 

διαρκούς ταφής στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.  Πιο 

συγκεκριμένα: 

Ο κ. Μπάρκουρας Διονύσιος, ο οποίος κατέχει τον οικογενειακό τάφο 201 με 

ενταφιασμένη την γιαγιά του Ιωάννα Δημητρίου (από το 1984), με την υπ’ αρ. 

338/27-09-2013 αίτηση του, ζητά την εκταφή της παραπάνω και την παραχώρηση 

του οικογενειακού τάφου στο Δήμο, σε αντικατάσταση και μετατροπή σε 

οικογενειακό του τάφου 285 & 285α, όπου είναι ενταφιασμένοι ο αδερφός και η 

μητέρα του Μπάρκουρας Δημήτριος & Πηνελόπη.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

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

παρ. 2δ και 4 του άρθρου 83, του άρθρου 82στ του Ν. 3852/10 και του άρθρου 8 του 



Ν.3463/2006, προτείνουμε να ληφθεί σχετική απόφαση για την αντικατάσταση του 

παραπάνω οικογενειακού τάφου διαρκούς ταφής στο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Λυκάκη Γεωργία 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος 

του θέματος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΚ 

Αγίου Στεφάνου, οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο. 

 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

Λυκάκη Γεωργία 


