
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           2η  Τακτική Συνεδρίαση
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          στις  17/04/2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                       Αρ. Α.Δ.Σ. :   9η/2019          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                         
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ   8/05/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της  2ης  Τακτικής  Συνεδρίασης  στις    17/04/2019  του Συμβουλίου
της Δημοτικής  Kοινότητας  Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου .

Σήμερα  στις  17  Aπριλίου   2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Συμβούλιο  της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση στα γραφεία
της  ύστερα από την υπ’ αρ. 15801/11-04-2019 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου της
Δημοτικής  Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκη 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:  9η/2019

Θέμα   2ο    Η.Δ. : 
«  Λήψη   απόφασης  για   Υπηρεσιακές   Υποθέσεις  στο  Κοιμητήριο  Αγ.
Στεφάνου ,  βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου
Διονύσου »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 5
μελών, ήταν παρόντες  από τους κ.κ. συμβούλους:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                               ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κασαπάκης  Μιχαήλ, Πρόεδρος                         
Νικηφοράκης Νικήφορος ,μέλος                   Καριπίδης  Ιωάννης , μέλος
Μελετίου Βασιλική, μέλος                                  Τσάμης Δημήτριος , μέλος

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. ύστερα από τη διαπίστωση της  νόμιμης απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Γεροντογιάννη  Ιωάννα .  

Για το 2ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης    ο Πρόεδρος  της  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  κ.
Κασαπάκης   Μιχαήλ , είπε τα εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:
  Α) Με τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της



Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  προβλέπεται  ότι : 
Άρθρο 82, παρ. στ : 
στ)  Μεριμνά   για   την  εύρυθμη  λειτουργία  ,τη  συντήρηση  και   την  ευταξία   του
Κοιμητηρίου της  Δημοτικής Κοινότητας ,προεγκρίνει  την κατασκευή ….. και  εκδίδει
άδειες για παράταση και  την  ανακομιδή  οστών ». 

Β)Σύμφωνα  επίσης με το  νέο Ενιαίο  Κανονισμό  Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου
Διονύσου  ισχύουν    τα σχετικά  ΄Αρθρα  :
1) Άρθρο  19  :
 παρ. 1 : στο οποίο αναφέρετε ότι  οι  παλιοί οικ/κοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία που
δεν  κατέλειπαν  δικαιούχους περιέρχονται  επίσης στην ιδιοκτησία  του  Δήμου  εφόσον
παρέλθει εξαετία από την τελευταία ταφή.
παρ. 2 :στο οποίο αναφέρετε ότι  οι  παλιοί οικ/κοί τάφοι  διατίθενται εκ νέου από το
Δήμο. και
3) Άρθρο 20  παρ. 5 : “....  στο οποίο αναφέρετε ότι  οικ/κοί τάφοι των οποίων έχουν
εκλείψει  οι δικαιούχοι,περιέρχονται στο Δήμο που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα .Ο
χρόνος που  πρέπει  να περάσει χωρίς  κάποια οικονομική επικοινωνία με τις  οικείες
οικογένειες  αφού δεν  έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον έχει σαν αποτέλεσμα ο οικ/κός τάφος
να περιέλθει  στο Δήμο , είναι μετά  έξι  (6)  έτη εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο
παρών κανονισμός.”
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   στην
αναζήτηση  αναγκαίων  εκταφών  για να εξασφαλίσει  την  εύρυθμη  λειτουργία   του
Κοιμητηρίου  που προβλέπει η νομοθεσία .
Μετά  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος   ενημερώνει   τα  Μέλη  του  Σ/λίου  της  Δ.Κ.  Αγ.
Στεφάνου για τη  σχετική  Υπεύθυνη Δήλωση -αίτημα  του  κ. Ξανθόπουλου  Κων/νου
του  Νικολάου  με   αρ.  Πρωτ.  13233/21-03-2019   ο  οποίος   είναι  συγγενής  του
Ξανθόπουλου Ευτύχιου που φαίνεται ως υπόχρεος του οικογενειακού μνημείου με α.α.
408  και λόγω ότι δεν είχε δική του οικογένεια  και έχει   απεβιώσει  σύμφωνα με την υπ.
αρ.  147/19/2017  Λ. Π. Θ.  Ληξιαρχείου Αθηνών  αιτείται την  εκταφή των θανόντων
από το παραπάνω μνημείο καθώς και την παραχώρηση αυτού του μνημείου στον Δήμο
προς  ελεύθερη χρήση ως  κοινό-απλό μνημείο.
Συνεχίζοντας   ο  Πρόεδρος  τους  ενημερώνει  σχετικά  για  τις   Υπηρεσιακές
Αυτεπάγγελτες Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου χωρίς την  παρουσία των οικείων
αφού μετά από έρευνα & συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του τμήματος Εσόδων
του Δήμου  διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στα αρχεία τους  καθώς και στα
αρχεία  της   υπηρεσίας  Κοιμητηρίου  της  Δημ.  Κοιν.  Αγ.  Στεφάνου  επίσης   το
συγκεκριμένο μνημείο  με  α.α. - 185 – φαίνεται  ανενεργό οικονομικά    πάνω από 6ετία
έως  σήμερα  ,σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ,στο οποίο  είναι ενταφιασμένοι οι
παρακάτω θανόντες :

185
ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004

ΠΛΑΚΑΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973
ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1967



Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  προτείνει  στα Μέλη του Σ/λίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
να θέσουν τις απόψεις τους  ώστε  να εγκρίνουν την λήψη σχετικής απόφασης ,
Ακολουθεί   διαλογική συζήτηση   δίνοντας τον λόγο στον  Σύμβουλο κ. Νικηφοράκη  ο
οποίος  θέτει  την  ερώτηση  του  παρατηρώντας  σχετικά  για  τις   Υπηρεσιακές
Αυτεπάγγελτες Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου χωρίς την  παρουσία των οικείων
ότι για το οικογενειακό  μνημείο με   α.α.  - 185 -   δεν  διευκρινίζεται  στο εισηγητικό τι
ακριβώς έχει γίνει  που να φαίνεται  ότι είναι ανενεργός . Παρόλο ότι στην εισήγηση
αναφέρεται ότι μετά από έρευνα & συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του τμήματος
Εσόδων  του Δήμου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στα αρχεία τους καθώς και
στα αρχεία της  υπηρεσίας Κοιμητηρίου της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου .
Ο  Πρόεδρος   διέκοψε   το  Συμβούλιο  λόγω  ότι  δεν  συμφωνούσε  με  την  θέση  του
Συμβούλου κ. Νικηφοράκη λέγοντας του ότι  δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του Δήμου
και  κάνει  συνέχεια  παρατηρήσεις   σε  οποιοδήποτε  θέμα   και  δεν  απαντάει
ξεκάθαρα .Ακολούθησε  ένταση  μεταξύ τους .  
Η  Σύμβουλος κα Μελετίου    συμφωνεί  με  τις  προτάσεις   του Προέδρου  και δεν
σχολίασε   κάτι επιπλέον. 
Το  Συμβούλιο μετά από την διαλογική συζήτηση   αποφάσισε    ως  εξής

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΜΕ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνουν την λήψη  απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης του  οικογενειακού
μνημείου με   α.α.  -  408 -   στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου προς
ελεύθερη χρήση ως  κοινό-απλό μνημείο του  Δήμου Διονύσου .

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

 ΤΑ  ΜΕΛΗ:                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚ.                                              ΤΗΣ  Δ. Κ.  ΑΓ.   ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣ.

                               
                                                                                   ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ


