
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
 
 

 
 

 
 

Θέμα : «Έγγραφο για  Εισήγηση στο  Δ.Σ.  

για θέματα  που αφορούν το  Κοιμητήριο  Αγ. Στεφάνου » 

 
       
 
     Έχοντας υπόψη : 

Α) Με τις διατάξεις του αρ. 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»  

Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ίδιου Νόμου  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»(…) και 
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1. Τον  Δήμαρχο  Διονύσου 
κ.  Ζαμάνη  Διονύσιο 
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Τμήμα Διοικ/κής Υποστήριξης  
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Γ) Σύμφωνα με το  άρθρο  6  του Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου με αρ. 

104/2005 Απόφασης Δ.Σ. ορίζεται  ότι : 

«Εξαιρετικά δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου ,δύναται να υπάρξει και σε 

πρόσωπα που έχουν ισχυρούς, ιστορικούς ,κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο 

μας» και 

Δ)Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου με αρ. 

Απόφασης Δ.Σ. 104/2005  ορίζεται  ότι : 

«Η παραχώρηση του δικαιώματος του διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, εκ 

μέρους του Δήμου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νομίμου προς 

αυτό εξουσιοδοτουμένου προσώπου, και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο …» 

Τα σχετικά δε έγγραφα του Δήμου προς τον ενδιαφερόμενο αποτελούν τίτλο κτήσης της 

γενομένης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς  χρήσεως μνημείου ως 

«οικογενειακό», ο οποίος καταχωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο 

οικείο μητρώο. 

 

        Κατόπιν των παραπάνω και σε συνδυασμό  ότι για την  Δημοτική Κοινότητα  Αγ. 

Στεφάνου  το Κοιμητήριο δεν αποτελεί αντικείμενο «Πολιτικής  Συναλλαγής» για το  

οποίο συνεχίζει να εργάζεται  χωρίς διακρίσεις ,με  βασικό άξονα την διαφάνεια και 

την εντιμότητα στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω  

αιτήματα των ενδιαφερόμενων συγγενών-δημοτών , που  είναι τα εξής : 

 

1) Με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 35111/30-10-2017 αίτηση της  κας Αντάλιαλης  Φιλιώς του 

Αβραάμ και της Βασιλικής στην οποία ζητά να διατεθεί ο οικογενειακός τάφος με  

α.α. – 399 –   στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου μετά την εκταφή των  ενταφιασμένων  

θανόντων γονιών της και να  παραχωρηθεί  το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης 

ενταφιασμού του παραπάνω οικογενειακού  στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. Στη συνέχεια επίσης αιτείται  να διαγραφεί 

αντίστοιχα από το δικαίωμα  ως δικαιούχος και οικονομικά υπόχρεη του 

συγκεκριμένου τάφου  με  α.α. –399 – . 

      Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε θετικά στην 7
η
 Τακτική συνεδρίαση της Δ.Κ. Αγ.   

      Στεφάνου με την σχετική ομόφωνη-γνωμοδοτική Απόφαση  

      με αρ. Α.Δ.Σ.   - 24/2017 - .   
 

2) Σύμφωνα με την υπ΄αρ Πρωτ. 35126/30-10-2017 ιδιόχειρη παραίτηση του Δέλκου 

Χρήστου μέχρι πρότινος υπόχρεου και  δικαιούχου-υπόχρεου του οικογενειακού 

τάφου με α/α – 130 Α – , στην οποία  διευκρινίζει ότι δεν είναι ανιών ή κατιών 

αφού έχουν  τον ίδιο δικαιούχο και υπόχρεο συγγενής των αρχικών δικαιούχων και 

ότι εκ παραδρομής μπήκε το όνομά του ως  υπόχρεου και δικαιούχου. Γι΄ αυτό 

ζητάει  να διαγραφεί  ως  οικονομικός υπόχρεος για τον παραπάνω οικογενειακό 

τάφο και να χρεώνεται από εδώ  και  εξής από την αρμόδια υπηρεσία Εσόδων, η 

πλησιέστερη συγγενής των αρχικών δικαιούχων  κα Πολυχρονοπούλου Κλεονίκη 

ως δικαιούχος κα υπόχρεος  ,αφού είναι και δικαιούχος στον όμορο οικ/κό τάφο με 

α/α – 129 - . 

Σε συνέχεια  της νέας  κατάστασης που διαμορφώθηκε  και σύμφωνα με το αίτημα 

της αρχικής δικαιούχου  που μας έχει ζητήσει  επειδή οι οικ/κοί τάφοι   – 129-  & - 

130 Α -   βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλον  και  είναι ενταφιασμένοι θανόντες 

της ίδιας οικογένειας να αντιμετωπίζονται οικονομικά ως  ένας ενιαίος 

οικογενειακός τάφος αφού τώρα πλέον έχουν  τον ίδιο πρόσωπο ως  δικαιούχο 
και υπόχρεο. 
Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε θετικά στην 2

η
 Τακτική συνεδρίαση της Δ.Κ. Αγ.   

       Στεφάνου με την σχετική ομόφωνη-γνωμοδοτική Απόφαση με αρ. Α.Δ.Σ. - 2/2018 



   που  έχει  ως εξής : “Την έγκριση  για την διόρθωση-μετατροπή  της          
καταχώρησης στα οικονομικά αρχεία  της αρμόδιας υπηρεσίας εσόδων του Δήμου 

Διονύσου που αφορούν το Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου των δυο οικ/κων τάφων  με   
 

 
α.α. -129- και  -130 Α – επειδή  βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο και είναι 

ενταφιασμένοι της ίδιας οικογένειας  και πλέον έχουν τον ίδιο δικαιούχο και 
υπόχρεο ,να   υπολογίζονται  και να χρεώνονται  ως  ένας  ενιαίος  οικογενειακός 

τάφος ”.   
 

3) Με την υπ΄ αρ. Πρωτ.  14861/19-04-2018 αίτηση του κ. Ράλλη  Σάββα  του 

Σωτήρη με την οποία ζητάει να  μετατραπεί  ο τάφος με αρ. – 653 –  με 5ετούς 

διάρκεια χρήσης στον οποίο είναι ενταφιασμένος ο πατέρας του Ράλλης Σωτήριος 

σε « οικογενειακό»  με συνεχούς διάρκειας χρήσης  ενταφιασμού για ένα και κύριο 

λόγο ότι είναι από τους πρώτους κατοίκους του «Μπογιατίου» προερχόμενος από 

την Κωνσταντινούπολη και επειδή υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί δεσμοί με τον ΄Αγιο 

Στέφανο του Δήμου Διονύσου. Στη συνέχεια επίσης αιτείται  να ελεγθεί αυτή  η 

μετατροπή σε  χαρακτηρισμό ως  «οικογενειακό» τάφο στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου όπως στο Γραφείο Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου τόσο και στο Τμήμα 

Εσόδων όπως έχουν  μετατραπεί και για  άλλους  παλιούς  κατοίκους. Σας 

ενημερώνουμε ότι το παραπάνω αίτημα συζητήθηκε και αποφασίστηκε θετικά στην 

5
η
 Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου με την με αρ. 5η/2018  απόφαση της 

       Δ. Κ.  Αγ.  Στεφάνου 

 

4) Με την υπ΄αρ.  10Η/2018 Απόφαση της  Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου   που αφορά την ταφή 

του θανόντα  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ και στην οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα 

κάτωθι  : “ Την  δωρεάν παραχώρηση ταφής στον παραπάνω θανών κάτοικο Αγ. 

Στεφάνου θύμα βίας και ληστείας στο Λόφο Φιλοπάππου   και κατ΄εξαίρεση παράταση 

ταφής του όσο οι γόνεις του είναι εν ζωή στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου Δήμου 

Διονύσου” 

 

5) Λόγω των  δυσκολιών που παρουσιάζονται στους   κενούς  χώρους για ενταφιασμούς 

στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου και σύμφωνα με το άρθρο 24 , παρ. 1  του Ενιαίου 

Κανονισμού  λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου   μετά από έλεγχο των 

καταστάσεων σε συνεργασία με  την υπηρεσία Εσόδων  ο οικο/κός τάφος με α/α – 260 - 

διαπιστώθηκε ότι ήταν ενενεργός οικονομικά στις υποχρεώσεις του καθώς είναι 

ανέφικτη η επικοινωνία με τους οικείους   από την ημερομηνία ταφής έως σήμερα γι 

αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα από το  Συμβούλιο της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου  με την υπ΄αρ.  

14Η /2018  Απόφαση του τα κάτωθι :” Για  την μεταφορά & αποδοχή του δικαιώματος 

χρήσης στον Δήμο Διονύσου,Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  του οικ/κου μνημείου με α.α. - 260 – 

στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου  και την μετατροπή του σε  μνημείο 6ετούς διάρκειας 

χρήσης με σκοπό την  εξηπυρέτηση των Δημοτών και κατοίκων της.” 

 

Σύμφωνα  με τα παραπάνω προτείνουμε στον Δήμαρχο   την  λήψη  σχετικής απόφασης  

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου για την έγκριση των παραπάνω 

Αποφάσεων της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου   σε «ένδειξη τιμής και σεβασμού»  στα 

πρόσωπα των παλαιών θανόντων , αναγνωρίζοντας τους ισχυρούς και κοινωνικούς 

δεσμούς  που είχαν με την παλαιά Κοινότητα και μετέπειτα  Δήμο Αγίου  Στεφάνου 

καθώς και την αναγκαιότητα να αποκτήσουμε νέους χώρος ταφής από 

παραχωρήσεις των οικογενειακών τάφων σε χρήση του Δήμου.       

 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                     ΤΗΣ   ΔΗΜ.  ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

        ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ    
                                         

 

 

 

 

 


