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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 17/10/2013 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 355/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του Δ.Σ. 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 στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος  

2. Βουτσά Αικατερίνη  

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Αριθμός απόφασης: 42/2013 

 

Θέμα:  «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση οικογενειακού τάφου διαρκούς 

ταφής στο παλαιό τμήμα του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου» 

 

Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την 338/27-09-2013 αίτηση του 

κ. Μπάρκουρα Διονύσιου, που ζητά την αντικατάσταση οικογενειακού τάφου 

διαρκούς ταφής στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.  Πιο 

συγκεκριμένα: 

Ο κ. Μπάρκουρας Διονύσιος, ο οποίος κατέχει τον οικογενειακό τάφο 201 με 

ενταφιασμένη την γιαγιά του Ιωάννα Δημητρίου (από το 1984), με την υπ’ αρ. 

Συνεδρίαση 13
η
 της 17/10/2013 

Αρ. Απόφασης 42/2013 



338/27-09-2013 αίτηση του, ζητά την εκταφή της παραπάνω και την παραχώρηση 

του οικογενειακού τάφου στο Δήμο, σε αντικατάσταση και μετατροπή σε 

οικογενειακό του τάφου 285-285α, όπου είναι ενταφιασμένοι ο αδερφός και η 

μητέρα του Μπάρκουρας Δημήτριος & Πηνελόπη.  

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και σε συνδυασμό με τις 

παρ. 2δ και 4 του άρθρου 83, του άρθρου 82στ του Ν. 3852/10 και του άρθρου 8 του 

Ν.3463/2006, προτείνουμε να ληφθεί σχετική απόφαση για την αντικατάσταση του 

παραπάνω οικογενειακού τάφου διαρκούς ταφής στο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την μετατροπή σε οικογενειακό του τάφου 285-285α, στο κοιμητήριο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου σε αντικατάσταση τάφου 201, ο οποίος 

παραχωρείται στο Δήμο 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        


