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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της   2ης/22-02-2023   Τακτικής Συνεδρίασης  του Συμβουλίου  της  
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου.
Σήμερα   την   22η   Φεβρουαρίου  2023  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 18:30  το  Συμβούλιο
της  Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  συνήλθε στη   2η  Τακτική Συνεδρίαση  ύστερα από την
υπ' αρ. 5195/17-02-2023  Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε (με email) σε κάθε
Τοπικό  Σύμβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου   για το δια    ζώσης   αλλά και
με τηλεδιάσκεψη ,Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις της :
α)  με   αρ.  Πρωτ,  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/ΟΙΚ.  6824/2-05-2022   με   Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-
2022ΦΕΚ  Β΄2137   “Μέτρα   και  ρυθμίσεις   στο  πλαίσιο   ανάγκης   περιορισμού  της
διασποράς του κορωνοϊού  77Η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ"    και
β) του άρθρου 95  "Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ."  και  
γ)  του  άρθρου  96  “Τόπος  συνεδρίασης  ,απαρτία  και  λήψη  αποφάσεων  του  Δ.Σ."  του
Ν.3463/06 (ΚΔΚ)  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο  παρακάτω   4ο θέμα    της ημερήσιας διάταξης:

Με την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διαπίστωσε  την
ύπαρξη απαρτίας  των Μελών του  Συμβουλίου  ότι σε σύνολο έντεκα (11)  μελών του
Συμβουλίου,, βρέθηκαν παρόντες   οι  εννέα  ( 9 )    εξής  παρακάτω Τοπικοί Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                  ΑΠΟΝΤΕΣ :
1.  ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 1. ΠΑΓΚΑΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ   
2.  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                             2.  ΜΠΑΛΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.  ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
4.  ΙΣΣΑΡΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ                                       
5.  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
6.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΕΤΑ                                                 
7.  ΠΟΛΙΤΑΚΗ  ΦΡΟΣΩ  
8.  ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΡΟΣΩ 
9.  ΒΟΥΤΣΑΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ                                         
 
Οι απόντες Τοπικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως  κληθέντες ,δεν παρέστησαν στη
σημερινή  Συνεδρίαση .  
Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μπαμπανίκας Δημήτριος νομίμως  κληθείς παρίσταται
στη συνεδρίαση .

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και  η  υπάλληλος  του  Δήμου Διονύσου κα Γεροντογιάννη
Ιωάννα  για την τήρηση των πρακτικών .  

       2η    Τακτική  Συνεδρίαση  
      στις  22/02/2023
     Αρ. Απόφασης :  5Η/2023



Αριθ.  Απόφασης :   5η/2023 
 
ΘΕΜΑ  4ο  Η.Δ.  
« Συζήτηση   και  λήψη  απόφασης    για  το  με   αρ.  Πρωτ.  3117/30-01-2023  αίτημα  της  Θ…
Ε... ,Δημότης και κάτοικος του Αγ. Στεφάνου που αφορά  την απαλλαγή οικονομικής χρέωσης
βεβαιωτικού καταλόγου χρήσης  του Κοιμητηρίου  Αγ. Στεφάνου  στη Κοινότητα  Αγ. Στεφάνου
Δήμου Διονύσου  »
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις : 
Α)  Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  83   του   N.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –«Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»   το
οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018  του <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>>   ορίζει
τα  εξής  : 
Άρθρο 84 :  «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες εντός  
των  ορίων της Κοινότητας : 
Παρ 1 ,     η)   :  Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και την ευταξία του
κοιμητηρίου της  τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικ/κών τάφων  και
λοιπών  ταφικών   μνημείων   και  εκδίδει  τις  άδειες  ταφής  ,παράτασης  ταφής  και
ανακομιδής  οστών »  

 Β) Με  την  αίτηση με αρ. Πρωτ.  3117/30-01-2023 αίτημα της Θ… Ε...

Ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της  Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  μετά τα παραπάνω εισηγείται
στους Συμβούλους   το  4ο θέμα της  Η.Δ.  διευκρινίζοντας τους 
α) για την αίτηση της  παραπάνω αιτούσας   ως  κόρη του  θανόντα  Θ…  Θ..     τα εξής :  
 Θέτουμε  υπόψη σας την  αίτηση με αρ.  Πρωτ.  3117/30-01-2023 που μας κατέθεσε  η
κα Θ… Ε...  ως δικαιούχος & υπόχρεη  του  6ετούς τάφου με αρ. - 540 –  του Κοιμητηρίου
 Αγίου Στεφάνου   με την  οποία αιτείται τα παρακάτω :
- ζητάει  την   απαλλαγή  της από την οικονομική χρέωση   για  τα  έτη  2019, 2020, 2021 και
2022  ως   “Παράταση Ταφής”  του  θανόντα   πατέρα  της στο   συγκεκριμένο τάφο . 
Διότι  από το έτος 2011 που έγινε η ταφή του  πατέρα  της  στο  ίδιο μνημείο με α.α. - 540 -που
ήταν ενταφιασμένος και ο  μικρός  αδελφός  της από  παλιά  θεωρούσε και της είχαν πεί ότι δεν θα
εκ θαφθεί και  ότι το μνημείο  είναι  ‘οικογενειακό ”  χωρίς όμως να έχει στα χέρια της κάποια
Απόφαση  του Δήμου .
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι   είχε ήδη προηγηθεί   σχετική ενημέρωση  της  ανωτέρω όταν
ενταφίασε και την μητέρα της το έτος 2015 στο μνημείο με α.α.  -540 Α – ότι :
- α) δεν είναι  ‘οικογενειακό ” μνημείο το με α. α. - 540 -  αλλά συνέχισαν να παραμένουν  εκεί
ενταφιασμένοι  οι οικείοι συγγενείς της ο θανόντας αδελφός της  από το 2011 και ο θανόντας
πατέρας της από το 2015
- β) ότι σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου  τα παιδιά μένουν ενταφιασμένα
μόνο “όσο οι γονείς είναι εν ζωή”  και της ανακοινώθηκε  ότι θα έπρεπε να προβεί στην εκταφή
τους αφού πλέον είχαν πεθάνει και οι δυο γονείς του αδελφού της  .
 
Καθώς επίσης η αιτούσα  υποστηρίζει ότι  δεν είχε ενημερωθεί  ότι είχαν αλλάξει οι αποφάσεις
του Δήμου για την λειτουργία   του  Κοιμητηρίου  και γι΄ αυτό ζητάει  την   απαλλαγή  της από τις
οικονομικές  χρεώσεις-  πρόστιμο  που   της  έχουν  βεβαιωθεί   ως  “Παράταση  Ταφής”   για  τον
μνημείο με α.α. - 540 – για τον θανόντα   πατέρα  της   για  τα  έτη  2019, 2020, 2021 και 2022
στο   συγκεκριμένο τάφο .

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου αναγνωρίζοντας  την δύσκολη κατάσταση  των συνανθρώπων
μας   και θέλοντας να μην τους πιέζουμε οικονομικά περαιτέρω προτείνει  την    απαλλαγή
της  ανωτέρω αιτούσας  από την οικονομική χρέωση- πρόστιμο   για  τα  έτη  2019, 2020,



2021 και 2022 που της έχει επιβληθεί   ως  “Παράταση Ταφής” για τον  θανόντα   πατέρα
της στο   συγκεκριμένο τάφο   έχοντας μοναδικό  σκοπό  την  καλύτερη και πιο  ανθρώπινη
αντιμετώπιση των  Δημοτών  και  κατοίκων  της  Κοινότητας  Αγ.  Στεφάνου του Δήμου
Διονύσου .

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  αφού ενημέρωσε τα Μέλη του Σ/λίου της Κοινότητας  Αγ.
Στεφάνου  τους προτείνει μετά από συζήτηση εγκρίνουν  το παραπάνω αίτημα και  να
καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με  την    απαλλαγή  της  ανωτέρω αιτούσας  από
την οικονομική χρέωση- πρόστιμο   για  τα  έτη  2019, 2020, 2021 και 2022 που της έχει
επιβληθεί  .

Συνεχίζοντας   ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου   δίνει τον λόγο  στην Τοπ. Σ/λ  κα Χαμοπούλου
που παρευρέθηκε στην συνεδρίαση  και η οποία   δηλώνει  ότι  :
-   συμφωνεί   με  την  θέση  του  Προέδρου  διευκρινίζοντας  ότι  είναι  αναγκαίο  να
υποστηρίζουμε τους Δημότες και κατοίκους της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου 

Στη  συνέχεια μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους παρακάτω   Τ. Σ/λους :
κ.  Σταμούλη  ,  κα   Σταϊκόγλου  ,κ.  ΄Ισσαρη  κ.  Κασαπάκη,  κα  Δημητρακοπούλου  ,κα
Χαμοπούλου , κα Πολιτάκη  και κ. Βουτσά ακούγοντας τις προτάσεις του Προέδρου κου
Μπαμπανίκα  για το παραπάνω  θέμα  δηλώνουν  ότι : 
-- συμφωνούν   και αυτοί με   τις προτάσεις του Προέδρου κου  Μπαμπανίκα   για την
καλύτερη  και  την  πιο   ανθρώπινη  αντιμετώπιση  των   Δημοτών   και  κατοίκων   της
Κοινότητας Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου .
Μετά  τις   παραπάνω  τοποθετήσεις  των  Τοπικών  Συμβούλων  και  του  Προέδρου    ,το
Συμβούλιο                            

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την λήψη σχετικής απόφασης  για την   έγκριση του αιτήματος της κας Θ… Ε... ,Δημότης και
κατοίκου του Αγ. Στεφάνου  με μοναδικό  σκοπό  την  καλύτερη και πιο  ανθρώπινη αντιμετώπιση 
 που αφορά  την απαλλαγή της οικονομικής χρέωσης που της επιβληθεί για  τα  έτη  2019, 2020,
 2021 και 2022 χρήσης  του Κοιμητηρίου  Αγ. Στεφάνου,στη Κοινότητα  Αγ. Στεφάνου  Δήμου
 Διονύσου  »

Επίσης   η απόφαση της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου θα προωθηθεί για απόφαση   της  Ε.Π.Ζ.
και μετά για Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

                                                                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                    ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                                                                                                      ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΤΑ   ΜΕΛΗ :                                                                      
  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                          
  ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                             
  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΕΤΑ
  ΠΟΛΙΤΑΚΗ  ΦΡΟΣΩ                                              
  ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΡΟΣΩ                                         
  ΒΟΥΤΣΑΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ    


