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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για αιτήματα Δημοτών
σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου
του Δήμου Διονύσου»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:
Α) Με τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :
Άρθρο 83, 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 διάφορα θέματα (…)»
Άρθρο 82, παρ. στ : « μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την
ευταξία του κοιμητηρίου της Δημοτικής κοινότητας , (…)»
Β)Το αίτημα των ενδιαφερομένων κατοίκων & δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας
Αγ. Στεφάνου
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη στους Συμβούλους της Δημοτικής
Κοινότητας για συζήτηση και ενημέρωση την εξέλιξη της υπόθεσης
Πολυχρονοπούλου για την διεκδίκηση του οικογενειακού Τάφου με α.α - 130 Α –

της οικογένειας Ιωαννίδη διευκρινίζοντας τους να λάβουν υπόψη ότι επειδή οι
παραπάνω οικογενειακοί τάφοι είναι ο ένας δίπλα στον άλλο και είναι εκεί
ενταφιασμένοι από την ίδια οικογένεια πλέον θεωρούμε ότι υπολογίζονται, όπως
ισχυρίζονται και οι οικείοι , ως ένας ενιαίος οικογενειακός τάφος μαζί με τον α.α. –
129 – ,μετά την οικειοθελή παραίτηση του μέχρι τώρα υπόχρεου-δικαιούχου .
Στη συνέχεια αιτούνται πλέον να αντιμετωπίζονται ανάλογα και ως ένας ενιαίος
οικογενειακός τάφος στην οικονομική τους χρέωση .
Ο Πρόεδρος ζητάει από τα Μέλη του Συμβουλίου να διατυπώσουν τις προτάσεις
τους σχετικά με τα παραπάνω ώστε να προχωρήσουν στη λήψη σχετικής απόφασης .
Η ανωτέρω απόφαση σχετικά με το παραπάνω αίτημα για την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία των υποχρεώσεων τους στο Δημοτικό Κοιμητηρίο Αγ. Στεφάνου του
Δήμου Διονύσου συνεχεία θα διαβιβαστεί προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
που θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης.
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