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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  8η                                                                                                                                        
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της  15-11-2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης  19/2017 
                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 15-11-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 139/09.11.2017  

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

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας 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:  
 

Θέμα 1
ο  

: «Αίτηση του Κυλάκου Γεωργίου για διαγραφή χρέους» 

Θέμα 2
ο
: «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεως ενταφιασμού» 

Θέμα 3
ο
: «Πρόταση στελέχωσης της βιβλιοθήκης της Δ.Ε. Διονύσου για την κάλυψη των αναγκών 

της λειτουργίας της» 

Θέμα 4
ο
: «Τροποποίηση του  άρθρου 25 του Κανονισμού του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Διονύσου» 

Θέμα 5
ο
: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη Δ.Ε. Διονύσου»  

Θέμα 6
ο
: «Αναγέννηση : χρόνια προβλήματα που περιμένουν λύση»  

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (5) μέλη του συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)  

2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                           

3) Φραντζή Ελένη 

4) Οικονομάκου Καλλιόπη  

5) Ρούσσος Δημήτριος                                    

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη.   

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Φωτάκης και ο Πρόεδρος  του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου κ. Κ. Μπομπής. 

     

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Αν. Μπάσης ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 4
ο
 : «Τροποποίηση του  άρθρου 25 του Κανονισμού του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. 

Διονύσου» 

 

Για το 4
ο  

θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Διονύσου κ. 

Αν. Ι. Μπάσης και είπε τα εξής:  

 

Σε συνέχεια της τροποποίησης του Κανονισμού 44/1994 του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Διονύσου με 

την υπ΄αριθμ. 71/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να τροποποιηθεί το άρθρο 

Νο 25 το οποίο αναφέρει τα εξής : “ Για κάθε παράταση εκταφής το δικαίωμα του Δήμου 

καθορίζεται μηνιαίως σε ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για 

διάστημα μέχρι 2 ετών. Μετά τη διετία το δικαίωμα διπλασιάζεται”.  Λόγω του ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές εκταφές στην εξαετία που είναι και ο χρόνος παραχωρήσεως των τάφων 

στο Κοιμητήριό μας και οι σωροί δεν είναι έτοιμοι, οι δημότες μας αναγκάζονται να παίρνουν 

παρατάσεις. Για την πρώτη διετία το ποσό είναι 276 ευρώ/χρόνο  (23/μήνα x 12) και πέραν της 

διετίας διπλασιάζεται 502 ευρώ/ χρόνο (46/μήνα x 12) συν τα τέλη καθαριότητας που είναι 26 

ευρώ/έτος.  

 

Προτείνουμε λοιπόν να γίνει αλλαγή του άρθρου ώστε σε περίπτωση που οι σωροί δεν είναι 

έτοιμοι να παραμένουν ενταφιασμένοι χωρίς περαιτέρω χρέωση παράτασης, αλλά μόνο με τα τέλη 

καθαριότητας, για τα πρώτα δύο χρόνια δηλαδή μέχρι τα 8 έτη και μετά την παρέλευση των δύο ετών 

να αρχίζει η χρέωση (23 x 12) δηλαδή  μέχρι τα 10 έτη. Μετά το πέρας της δεύτερης διετίας, όποιος 

ζητάει παράταση θα χρεώνεται με τo διπλάσιο (46 x 12). 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε γνώση των  

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας»,         

                                                                  

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου να μην χρεώνονται τέλη παράτασης για τους 

ενταφιασμένους στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Διονύσου όταν οι σωροί δεν είναι έτοιμοι, για τα πρώτα 

δύο χρόνια, αλλά μόνο τα τέλη καθαριότητας. 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2) Οικονομάκου Καλλιόπη  

              3) Φραντζή Ελένη                                                                                                                

              4) Ρούσσος Δημήτριος 

 

                                                                        

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

          Διόνυσος, 15-11-2017 

 

                                Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                             Αναστάσιος Ι. Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

 

   


