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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  8 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 21-9-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 23/2016 
                     

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 21-9-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 178/15-9-2016  

πρόσκληση της  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα1ο :«Απολογισμός έργου στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου την περίοδο  

                    Σεπτέμβριος 2014 έως Σεπτέμβριο 2016» 

Θέμα 2
ο
:«Αλλαγές στο τοπογραφικό διάγραμμα του κοιμητηρίου της  

                    Δ.Ε.Διονύσου» 

Θέμα 3
ο
:«Αιτήσεις για παρατάσεις ενταφιασμού»      

               

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (3) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής ενότητας  Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια  

2)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                                           

3)Φραντζή Ελένη (Προσήλθε στην συζήτηση του 1
ου

 εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος)  

3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

        

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Διονύσου κκ. Ι.Καλαφατέλης, Ι.Τσουδερός, 

Ι.Φωτάκης, Σ.Σπηλιώτης και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου 

κ.Κ.Μπομπής. 

   

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κ.Α.Μπάσης πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερησίας το θέμα «Συντήρηση 

γηπέδου ποδοσφαίρου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου». Το θέμα μπήκε  σε ψηφοφορία και ομόφωνα 

αποφασίστηκε από τους τοπικούς συμβούλους να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως.   
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Θέμα 2
ο
«Αλλαγές στο τοπογραφικό διάγραμμα του κοιμητηρίου της  

                    Δ.Ε.Διονύσου» 
 

Για το 2
ο
 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Διονύσου 

κ.Α.Μπάσης και είπε τα εξής: 

 

      Προτείνουμε να γίνουν οι πιο κάτω αλλαγές  στο τοπογραφικό διάγραμμα του κοιμητηρίου της 

Δ.Κ.Διονύσου, γιατί  μετά από επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλά 

λειτουργικά προβλήματα στον χώρο του κοιμητηρίου, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσλειτουργικό και 

αφιλόξενο για τους επισκέπτες του.  

    Υπήρχαν τάφοι ανοιχτοί ή ξεχασμένοι, δεν γινόντουσαν σωστά οι εκταφές και έμεναν οι τάφοι σε κακή 

κατάσταση. Έτσι φτιάξαμε ένα διορθωμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τις απαραίτητες αλλαγές και 

παρεμβάσεις που κρίναμε σκόπιμες ότι πρέπει να γίνουν. Κάποιοι οικογενειακοί  τάφοι μεταφέρθηκαν και 

στην θέση τους έγιναν μονοί, και κάποιοι καταργήθηκαν. Κάποιες αλλαγές σε οικογενειακούς τάφους 

έγιναν επειδή κάποιοι δικαιούχοι ενταφίασαν σε θέση άλλων δικαιούχων. Με  το νέο  τοπογραφικό  

προσπαθούμε να λύσουμε πολλά και χρόνια προβλήματα του κοιμητηρίου τόσο   αισθητικά όσο και 

λειτουργικά.      

      

Στο Διάζωμα Α 

Ο οικογενειακός Νο 48 του Σαμαρά αντικαθίσταται με τον οικογενειακό Νο 087 του πρώην Κοινοτάρχη 

Σακελάριου Σωτηρίου και αλλάζουν θέσεις αντίστοιχα στην αρίθμηση του τοπογραφικού.   

Ο Σαμαράς πήρε τον οικογενειακό με το Νο 046. 

Ο οικογενειακός Νο 0120 καταργείται και αντικαθίσταται με δύο μονούς  με Νο Α11 και Α12. 

Στο Διάζωμα Β οι οικογενειακοί τάφοι  με :  

α) Νο 089 στη θέση 1 προσωρινά τοποθετείται ο μονός Νο Β14 και στη θέση 2 ο μονός Νο  Β15 

β) Νο 116  καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β4 και Β5 

γ) Νο 093 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β16 και Β17 και  μεταφέρεται στο 

διάζωμα Γ. 
δ) Νο 094 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β18 και Β19 και  μεταφέρεται στο 

διάζωμα Γ. 
ε) Νο 095  καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β21 στη θέση 1και Β20 στη 

 θέση 2 και μεταφέρεται στο διάζωμα Δ. 

στ) Νο 096  καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β23 στη θέση 1 και Β22 στη 

 θέση 2 και μεταφέρεται στο διάζωμα Δ. 

ζ) Νο 097  καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Β25 στη θέση 1 και Β24 στη 

 θέση 2 και μεταφέρεται στο διάζωμα Δ. 

Στο Διάζωμα Γ οι οικογενειακοί τάφοι με : 

α) Νο 102 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με  Νο Γ36 στη θέση 1 και  Νο Γ35 

 στη θέση 2. 

β) Στη θέση που προσωρινά βρίσκονται ο Νο Γ1 και ο Νο Γ2 τοποθετείται ο οικογενειακός  Νο 093. 

γ) Στη θέση που προσωρινά βρίσκονται ο Νο Γ7 και ο Νο Γ8 τοποθετείται ο οικογενειακός  Νο 094. 

δ) Νο 101 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με  Νο Γ37 στη θέση 1 και Νο Γ38 

 στη θέση 2. 

ε) Νο 112 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με  Νο Γ12 στη θέση 1 και Νο Γ11 

 στη θέση 2  

στ) Νο 113 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με  Νο Γ17 στη θέση 1 και Νο Γ18   

ζ) Νο 099 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Γ39 και Νο Γ40 και 

 μεταφέρεται στο διάζωμα Δ. 
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Στο Διάζωμα Δ οι οικογενειακοί τάφοι με : 

α) Νο 107 στη θέση 1 προσωρινά τοποθετείται ο μονός Νο Δ68 στη θέση 1 και στη θέση 2 ο 

 μονός  Δ69 

β) Νο 108  καταργείται  και αντικαθίσταται με ένα μονό με Νο Δ67 γιατί δεν υπάρχει χώρος 

 για δύο μονούς 

γ) Νο 109 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Δ65 στη θέση 1 και Δ28 στη 

  θέση 2 . 

δ) Νο 110 αλλάζει η αρίθμησή του σε Νο 101 και στη θέση 1 προσωρινά τοποθετείται ο  μονός 

Νο Δ64 στη θέση 1 και στη θέση 2 ο μονός  Νο Δ15 

ε) Νο 114 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Δ29 και Νο Δ66 

στ) Νο 115 καταργείται  και αντικαθίσταται με δύο μονούς με Νο Δ52 και Νο  Δ53   

ζ) Στη θέση του οικογενειακού Νο 09 που ήταν για τον Φωτεινόπουλο έχει φτιάξει τον οικ/κό 

 του ο Μπογιατζής με Νο 05. Να αλλάξει θέση και επίσης ο Φωτεινόπουλος με το Νο 09 έχει 

 ενταφιάσει στη θέση που αναγράφεται στο χάρτη με το όνομα Κοτζιά. 

η) Ανάμεσα στις νέες θέσεις μεταξύ των οικογενειακών Νο 09 και Νο 05 βρίσκεται χώρος για 

 δύο οικογενειακούς.  Στον ένα έχει ενταφιάσει ο Σαμιωτάκης με τον οικογενειακό Νο 11. 

 Να αλλάξει θέση ο οικογενειακός Νο 8 με τον Οικογενειακό Νο 11. Επίσης να δημιουργηθεί 

 ένα νέος με Νο 099.  

θ) Στη θέση που προσωρινά βρίσκονται ο Νο Δ50 και ο Νο Δ51 τοποθετείται ο οικογενειακός 

 Νο 095. 
ι) Στη θέση που προσωρινά βρίσκονται ο Νο Δ57 και ο Νο Δ58 τοποθετείται ο οικογενειακός 

 Νο 096. 
κ) Στη θέση που προσωρινά βρίσκονται ο Νο Δ60 και ο Νο  Δ61 τοποθετείται ο οικογενειακός 

 Νο 097. 
 

  Το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                   

                                                        ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, την εισήγηση ως παραπάνω. 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2)Φραντζή Ελένη    

                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                        

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 21-9-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   
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Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη   

Αντιδήμαρχο κ.Ε.Λυρούδια  

Κοινοποίηση :  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρησιών (υπόψη της κας Δ.Νίκα)   


