
 

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ   Δ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ.Κ. ΑΓIOY   ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    17/05/2018 

  

 

 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: «Συζήτηση και  έγκριση λήψης  απόφασης  για την μετατροπή  του 

μνημείου με α.α. – 653 -  από 5ετούς διάρκειας χρήσης σε  μορφή  

«οικογενειακού» μνημείου με συνεχής διάρκεια χρήσης ταφής  στο Κοιμητήριο 

της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου  Δήμου Διονύσου» 

 

 

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»(…) 

 

Θέτουμε υπόψη σας την με αριθ. Πρωτ. 14861/19-04-2018 αίτηση του  Ράλλη  Σάββα   

του  Σωτήρη ,με την οποία ζητά την μετατροπή του μνημείου με α.α. – 653 - από  

5ετούς  διάρκειας χρήσης   σε μορφή «οικογενειακού» συνεχούς  διάρκειας  χρήσης  

ταφής, επικαλούμενος το άρθρο 17 παρ.16 του «Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας 

των Κοιμητηρίων» του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 45/2018 Α.Δ.Σ. στο 

οποίο ισχύουν τα εξής : «Δικαίωμα παραχώρησης- απόκτησης οικογενειακού 

τάφου ως εκδήλωση τιμής δύναται να υπάρξει υπέρ προσώπων ,που έχουν 

ισχυρούς ιστορικούς κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας…..». 
Ο  παραπάνω θανών Ράλλης Σωτήριος  είχε  ισχυρούς ιστορικούς και κοινωνικούς 

δεσμούς με τον Δήμο μας, με δικαίωμα ταφής ως γηγενής κάτοικος αφού είναι από 

τους πρώτους κατοίκους του Αγίου Στεφάνου , σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

προηγούμενου ισχύοντα κανονισμού μας , και αυτό θα έπρεπε να είχε τηρηθεί κατά 

τον χρόνο ταφής του, αντίστοιχα.  

Είναι γνωστό ότι οι  πρώτοι κάτοικοι αυτού του τόπου, έχουν σχεδόν όλοι τάφους 

προ του 1988 στο παλιό τμήμα του Κοιμητηρίου, όπου δεν πραγματοποιούνται 

εκταφές, με δικαίωμα ταφής όλων των κατευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων.  

Η τότε Διοίκηση της Κοινότητας και οι υπεύθυνοι για το Κοιμητήριο, έκαναν αυτή 

την ταφή γιατί επικαλέστηκαν προφορικά  ότι δεν υπήρχε τάφος εκείνο το διάστημα  

και ότι ο εν λόγω τάφος θα μετατραπόταν σε οικογενειακό, αλλά  μέχρι σήμερα  ο 

τάφος  αυτός είναι σε μορφή  5ετους διάρκειας χρήσης . 

Όπως όλοι σας γνωρίζετε, από την ανάληψη των καθηκόντων μας μέχρι σήμερα, 

έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το πολύ ευαίσθητο θέμα της άδειας ταφής, όταν 

εναγωνίως μαζί με τους συγγενείς των θανόντων, σε ώρες μεγάλου πόνου δεν 

μπορούμε να βρούμε χώρο ταφής.  Σημειώνουμε δε, ότι από τα επίσημα στοιχεία του 

Ληξιαρχείου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, οι θάνατοι ανήλθαν τα 

τελευταία χρόνια αρκετά ,οπότε το Κοιμητήριό μας έχει φτάσει σε κατάσταση 

«κορεσμού», με αποτέλεσμα την απόλυτη στενότητα και ανυπαρξία χώρων ταφής.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, προσπαθούμε για την κατά το δυνατόν  εύρυθμη 

λειτουργία  του Κοιμητηρίου προχωρώντας σε εκταφές που έπρεπε να είχαν γίνει προ 

πολλών ετών (σύμφωνα με το άρθρο 31), ανταποκρινόμενοι στις επιταγές του 

Συντάγματος για ίση μεταχείριση των πολιτών . 

Επειδή το Κοιμητήριο για μας δεν αποτελεί αντικείμενο «πολιτικής συναλλαγής» 

εργαζόμαστε χωρίς διακρίσεις, με μόνη εξαίρεση τη μη εκταφή νέων παιδιών που 

ζουν ακόμη οι γονείς τους  και με βασικό άξονα της δράσης μας την διαφάνεια και 

την εντιμότητα στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια των διατάξεων παρ. 2δ του άρθρου 83 του Ν. 

3852/10 και του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 , παρακαλούμε να ληφθεί σχετική 



απόφαση για την μετατροπή  του μνημείου με α.α. – 653 - από 5ετούς διάρκειας 

χρήσης   σε  μορφή  «οικογενειακού» μνημείου με συνεχής διάρκεια χρήσης   στο 

Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου  Δήμου Διονύσου». 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 
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ΤΗΣ  Δ. Κ.  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
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