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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Άγιος Στέφανος, 29-10-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αριθ. Πρωτ.: 37702/30-10-18 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  

 
ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση τάφων στο Κοιμητήριο Κρυονερίου 

 

Σχετ.:  

1)Οι διατάξεις των άρθρων 82 παρ. στ και 83 παρ.2 και 4 του Ν. 3852/2018 «Νέα    

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)Οι  διατάξεις του Α.Ν. 582/1968. 

3)Τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.6 και 21 του Ενιαίου Κανονισμού Κοιμητηρίων. 

4)Η αριθ. 45/13-2-18 απόφαση του Δ.Σ. 

5)Οι αριθ. 2/10-5-18, 3/10-5-18 και 4/10-5-18 αποφάσεις του συμβουλίου της Δ.Κ.      

Κρυονερίου, που κοινοποιήθηκαν με τα αρ.πρωτ. 17317/11-5-18, 17319/11-5-18 και 

17320/11-5-18 αντίστοιχα διαβιβαστικά. 

           6) Η αρ. πρωτ. 2015/15-1-18 αίτηση της κ. Κωνσταντίνη Ιφιγένειας. 

          7) Η αρ. πρωτ. 13134/3-4-18 αίτηση της κ. Μαρουλάκη Ζωής. 

          8) Η αρ. πρωτ. 15862/30-4-18 αίτηση του κ. Σκαγιά Θεοδώρου. 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου διαβίβασε στο Δήμο τις αριθ. 2/10-5-18, 3/10-5-18 και 

4/10-5-18 αποφάσεις των Συμβουλίων της με τις οποίες ζητά την παραχώρηση τάφων, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Κρυονερίου, που εγκρίθηκε με την 

υπ’ αρ.: 30/1998 απόφαση της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και ισχύει έως σήμερα: 

 

 

Συγκεκριμένα το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Κρυονερίου  ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδοτεί: 

 

Α) Υπέρ της  παραχώρησης και σύστασης διπλού οικογενειακού τάφου στην κ. Κωνσταντίνη 

Ιφιγένεια, βάσει του άρθρου 31 «……Δικαίωμα οικογενειακού τάφου θα έχουν όλοι οι 

δημότες  εφόσον το επιθυμούν…», του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου 

Κρυονερίου. 

 

Β) Υπέρ, της  παραχώρησης και σύστασης διπλού οικογενειακού τάφου στην κ. Μαρουλάκη 

Ζωή,  βάσει του άρθρου 31 «……Δικαίωμα οικογενειακού τάφου θα έχουν όλοι οι 

δημότες  εφόσον το επιθυμούν…»,του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου 

Κρυονερίου. 

 

Γ) Υπέρ, της  παραχώρησης και σύστασης διπλού οικογενειακού τάφου στον κ. Σκαγιά 

Θεόδωρο,  βάσει του άρθρου 31 «……Δικαίωμα οικογενειακού τάφου θα έχουν όλοι οι 

δημότες  εφόσον το επιθυμούν…»,του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου 

Κρυονερίου. 



-ΣΧΕΔΙΟ- 

 2 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου 

Διονύσου», στο οποίο αναφέρεται ότι «… οι νέοι οικογενειακοί τάφοι που θα παραχωρούνται 

θα είναι κατηγορίας Διπλοί Οικογενειακοί Τάφοι, διαστάσεων δυο μέτρα και πενήντα 

εκατοστά επί δυο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50 x 2,50)…..» και το άρθρο 17 παρ.6 του 

Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου όπου αναφέρεται ότι: 

«…. Η παραχώρηση του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, εκ μέρους του Δήμου γίνεται με 

αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου προς αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην 

αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Κοινότητας, όπου βρίσκεται το Κοιμητήριο για το οποίο 

έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για οικογενειακό τάφο. Το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 

αρχικά με απόφασή του για την παραχώρηση ή μη του οικογενειακού τάφου και προωθεί 

την απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εισήγηση και έγκριση  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής του σχετικού τέλους, το οποίο 

ορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου…. »:  

 
Προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση και τη 
σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, 

στους άνωθεν ενδιαφερόμενους έναντι του αντίστοιχου τιμήματος, σύμφωνα με τον Ενιαίο 

Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου. 

                                                                                        

                                                                                                           Ο  Δήμαρχος Διονύσου 
                   

                                                                        

Ζαμάνης Διονύσιος 

 

 

 


