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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/09/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης στις 12/09/2018 του Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.
Σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα
γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 28476/7-09-2018
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αριθμός απόφασης: 10η/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης:
«« Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης περί παραχώρησης δωρεάν ταφής
στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου»
Σας γνωρίζουμε τα εξής :
Α) Το άρθρο 83 ,παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) για τη Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡAΤΗΣ»

Β)Το άρθρο 6 «Δωρεάν Παραχώρηση Τάφου» του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας
Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται στους Συμβούλους της Δημοτικής
Κοινότητας Αγ. Στεφάνου για το 4ο θέμα της Η.Δ. και τους προτείνει την δωρεάν
παραχώρηση τάφου στον θανόντα ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΌΛΑΟ ,θύμα ληστείας στο
Φιλοπάππου ,ένα ακόμη θύμα βίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας ,
κάτοικο και Δημότη της Δημοτικής μας Κοινότητας ,ως ένα δείγμα συμπαράσταση
προς την οικογένεια του για έναν ακόμη άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου. Καθώς
επίσης προτείνει και κατ΄ εξαίρεση να γίνει παράταση ταφής του παραπάνω
θανόντα όσο είναι οι γονείς του εν ζωή. Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει η Σ/λος κα
Μελετίου η οποία είναι σύμφωνη με την παραπάνω πρόταση του Προέδρου.
Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας επί του συγκεκριμένου θέματος είναι στην
αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου το οποίο μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου .
Μετά τα παραπάνω αφού ολοκληρώθηκε η διαλογική συζήτηση , κατέληξαν στα
εξής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για την παραχώρηση δωρεάν ταφής για τον θανόντα Μουστάκα Νικόλαο ,θύμα
ληστείας και κατ΄ εξαίρεση παράταση ταφής του όσο είναι οι γονείς του εν ζωή στο
Κοιμητήριο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου»
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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