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 ΠΡΟΣ: 

 

                                                                                    Τα   Μέλη  του Σ/λίου                                                                                                         

                                                                         της Δημ. Κοιν.  Aγ. Στεφάνου  

                                                                                    Δήμου  Διονύσου 

 

                                                                                    ΚΟΙΝ/ΣΗ: 

                                                                                    1. Δήμαρχο Διονύσου 

2. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας        

    & Εντεταλμένη  Δ.Σ.             

                                                                                        Αγ. Στεφάνου  κα Ταουξή 

 

 

ΘΕΜΑ: « Λήψη  απόφασης για  Υπηρεσιακές  Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. 

Στεφάνου σε μνημεία  5ετούς  ταφής που δεν ανταποκρίθηκαν στη ημερομηνία 

εκταφής , βάση  Κανονισμού 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 :  

στ) Μεριμνά  για  την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και  την ευταξία  του  

κοιμητηρίου της  τοπική κοινότητας ,προεγκρίνει  την κατασκευή ….. και  εκδίδει 

άδειες για παράταση και  την  ανακομιδή  οστών ».  

Ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής : 

Βάσει του  υπάρχοντος  Κανονισμού  Νεκροταφείου του Αγ. Στεφάνου του έτους 

2005 στην ενότητα που αφορά τις εκταφές και στα σχετικά άρθρα 31 και 32  , 



αναφέρει  ότι οι  τάφοι που λήγει η πενταετή τους διάρκεια ταφής και δεν παραστούν 

μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποχρεωτική εκταφή,τότε ο 

Δήμος προχωρεί σε  υπηρεσιακή  εκταφή χωρίς την παρουσία των οικείων  και την 

απόρριψη των οστών μετά την εκταφή ,στον κοινό τάφο (χωνευτήρι) . 

Σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας την δυσκολία του γεγονότος 

θεωρεί «ανθρώπινο» να αφήσει ένα επιπλέον  εύλογο χρονικό διάστημα να παρέλθει , 

ώστε οι οικείοι να αποδεχθούν το γεγονός της εκταφής και να προχωρήσουν στη 

διαδικασία, προσερχόμενοι   από μόνοι τους στην  υπηρεσία Κοιμητηρίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου. 

Στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί όμως στο Κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου 

που πλέον είναι τελείως κορεσμένο αφού δεν  υπάρχουν κενοί τάφοι που μπορούν να 

υποδεχθούν νέες  ταφές ,κατανοείτε ότι είναι αναγκαίο να προβεί ο Δήμος  

αυτεπάγγελτα   σε  εκταφές για να εξασφαλίσει  την  εύρυθμη  λειτουργία του. 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας να καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε  να ληφθεί σχετική απόφαση που 

αφορά την  Υπηρεσιακή  Εκταφή στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου αυτεπάγγελτα και  

χωρίς την  παρουσία των οικείων   σε : 

Α) μνημεία  5ετούς  ταφής που δεν ανταποκρίθηκαν οι οικογένειες στη ημερομηνία 

εκταφής , καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την λήξη της 

πενταετίας  ,βάση  Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου και 

Β)σε  εγκαταλελειμμένα μνημεία για πολλά έτη που δεν  εμφανίζεται κανείς και δεν 

ανταποκρίνεται κανείς υπόχρεος γι΄ αυτά. 

 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.  

 

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. 
 

 

                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

                                                                                ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ 


