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Από το πρακτικό της 13-11-2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας.

Στη  Σταμάτα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  13η  του  μηνός 
Νοεμβρίου  του  έτους  2012  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  17:30  μ.μ.  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  171/09-11-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Δημοτικής  Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε   ένα Σύμβουλο, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  88  του  Ν.  3852/2010,  για  συζήτηση  & 
γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο:    «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ  2ο:   «Αίτηση κ.κ. Κριεμάδη Ευάγγελου – Λάσκαρη Ηλία περί ενιαίων τελών 

ύδρευσης Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Διαμόρφωση & επίστρωση με 3Α της οδού Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη 

(εξ αναβολής)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 
τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Κόκκαλης Γεώργιος             Ουδείς
2] Κριεμάδης Ευάγγελος     
3] Λάσκαρης Ηλίας
4] Παπαδάκης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας  Σταμάτας  κος  Πέππας  Κ.  Ευάγγελος,  καθώς  επίσης  και  η  Δημοτική 
Σύμβουλος κα Πέππα Αγγελική. 

Στη συνεδρίαση αυτή  κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ- 
Διονύσου Τσινικάλη Ελένη.

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  ύστερα  από  την  διαπίστωση  της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 
Συμβούλιο  ότι  με  το υπ΄αρ.  πρωτ.  31981/23-10-2012 έγγραφο της  Ε.Π.Ζ.  του Δ-
Διονύσου  μας  ζητήθηκε  να  διατυπώσουμε  τις  προτάσεις  μας  σχετικά  με  τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δ-Διονύσου.

Λαμβάνοντας  λοιπόν  υπόψη  και  το  άρθρο  82  παρ.  6  του  Ν.  3852/2010, 
«Αρμοδιότητες  Προέδρου  τοπικής  κοινότητας,  όπου  «ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής 
Κοινότητας  μεριμνά  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  κοιμητηρίου  της  τοπικής 
κοινότητας…….» θέλουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω :



1) Άρθρο 4 παρ. Ζ. Να διορθωθεί ότι, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σταμάτας 
υπάρχουν τάφοι  οικογενειακοί  και  τάφοι  τριετούς  ταφής  και  όχι  τάφοι 
κοινοί.

2) Άρθρο 5 παρ.1. Να αλλαχθεί η συγκεκριμένη παράγραφος και να γραφτεί 
ότι στο κοιμητήριο θα ενταφιάζονται οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι 
που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης να διαγραφεί τελείως η πρόταση 
«σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στη ΔΚ που πρέπει να γίνει η ταφή 
παραχωρείται τάφος σε Κοιμητήριο γειτονικής κοινότητας».

3) Άρθρο  7  παρ.  1.  Οι  διαστάσεις  που  αναγράφονται  για  τους  τάφους 
πενταετούς ταφής να ισχύουν και για τους μονούς οικογενειακούς τάφους.

4) Άρθρο  8  παρ.  2.  Να  συμπληρωθεί  επίσης  ότι  κατοχυρώνονται  τα 
δικαιώματα  των  γηγενών  κατοίκων  &  των  απογόνων  τους  είτε  έχουν 
παραχωρητήριο είτε όχι.  

5) Άρθρο  9  σελ.  7.  Να  αλλαχθεί  η  παράγραφος  που  αναφέρει  :  Ο 
ενταφιασμός  ετεροδημοτών  μη μονίμων  κατοίκων,  στα κοιμητήρια  του 
Δήμου Διονύσου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Δημάρχου 
ή  του  αρμόδιου  αντιδημάρχου»  και  να  γραφτεί  ότι  ο 
ενταφιασμός επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Προέδρου 
ή  Αντιπροέδρου  της  κάθε  ΔΚ  και  εφόσον  υπάρχει  διαθέσιμος 
χώρος.

6) Άρθρο  19 παρ.  5.  Να γίνεται  αγορά οστεοφυλακίων  με  την  καταβολή 
εφάπαξ του ειδικού τέλους που θα καθοριστεί και όχι να δίνονται για 10 
έτη.

7) Άρθρο 20 παρ. 2. Να συμπληρωθεί ότι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 
από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
με  προηγούμενη  όμως  εισήγηση  και  γνωμοδότηση  του  Τοπικού 
Συμβουλίου της κάθε Δημοτικής Κοινότητας του Δ-Διονύσου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί τους Συμβούλους να εκθέσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα και στη συνέχεια να αποφασίσουν 
σχετικά.

8) Άρθρο 11. Οι εκταφές των βρεφών και των παιδιών έως 23 χρονών να μην 
γίνονται έως ότου ζουν οι γονείς.

Το λόγο πήρε ο κος Κόκκαλης Γεώργιος ο οποίος συμφωνεί με την εισήγηση 
του Προέδρου και επιπρόσθετα συμπληρώνει τα εξής :

1) Άρθρο 21. Να διαγραφεί η φράση «μέχρι τη λήξη των δικαιωμάτων».Να 
παραμείνουν  ως  έχουν  οι  προηγούμενες  αποφάσεις  των  πρώην 
Κοινοτήτων και  να ισχύουν οι  κανονισμοί  για τους γηγενείς  κατοίκους 
ανεξάρτητα εάν έχουν παραχωρητήρια ή όχι.  

2) Άρθρο  8  παρ.  6.  Οι  διαστάσεις  των  οικογενειακών  τάφων  λόγω 
στενότητας του χώρου του Κοιμητηρίου της Σταμάτας να είναι : πλάτος 
2,50 μ., μήκος 2,50μ., ύψος 1,00μ., και βάθος 1,50μ., και η κατασκευή 
τους να είναι από τούβλο και όχι από μπετόν.

Σε συμπλήρωμα των ανωτέρω, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και αγορά του 
όμορου οικοπέδου για τις αυξημένες ανάγκες του Νεκροταφείου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Λάσκαρης Ηλίας ο οποίος είπε ότι :
Διαφωνώ  με  τις  παραγράφους  1,  2  &  6  της  εισήγησης.  Σχετικά  με  την 

παράγραφο 6 δεν προκύπτουν από τον κανονισμό λεπτομέρειες αναφορικά με την 
χρονική διάρκεια της μίσθωσης του οστεοφυλακίου.



Συμφωνώ με  το άρθρο 3 της  εισήγησης και  με  τις  παρατηρήσεις  του κου 
Κόκκαλη Γ. σχετικά με τις διαστάσεις των οικογενειακών τάφων και την κατασκευή 
τους. Επίσης, συμφωνώ με την παράγραφο 5 εκτός από το σκέλος που αναφέρεται 
στην απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της κάθε ΔΚ και η απόφαση να 
λαμβάνεται από το Τοπικό Συμβούλιο της κάθε ΔΚ.

Τέλος, συμφωνώ με την παράγραφο 7 της εισήγησης, και συμπληρώνω ότι 
στο άρθρο 8 παρ. 5 να τεθεί  η διευκρίνιση ότι  οι  οικογενειακοί  τάφοι που έχουν 
παραχωρηθεί  με  βάση  τους  προϋφιστάμενους  κανονισμούς  των  προηγούμενων 
Δημοτικών  Κοινοτήτων  να  εξακολουθήσουν  να  διέπονται  από  τους  κανονισμούς 
αυτούς.

Συμφωνώ επίσης με την παράγραφο 8 της εισήγησης.
Ο κος Κριεμάδης Ε. συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και τη θέση 

του κου Λάσκαρη Ηλ. για τους οικογενειακούς τάφους.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, μετά από διαλογική συζήτηση,

Διαφωνεί  ομόφωνα  με  τον  προτεινόμενο  κανονισμό  και  εισηγείται  τις 
τροποποιήσεις του με βάση τις ανωτέρω θέσεις του ενός εκάστου των Συμβούλων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 33/2012. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Ενότητας Σταμάτας                          

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 13-11-2012

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


