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ΓΡΑΦΕΙΟ   Δ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    17/02/2023
                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                    Τα   Μέλη  του Σ/λίου

                                                                        της Δημ. Κοιν.  Aγ. Στεφάνου 
                                                                                    Δήμου  Διονύσου

                                                                                    ΚΟΙΝ/ΣΗ:
                                                                                   1. Δήμαρχο Διονύσου
                                                                                       κ. Καλαφατέλη  Ιωάννη  
                                                                                   2. Την Δ/ντρια  Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  2ο : 
«  Συζήτηση  και λήψη απόφασης για  υπηρεσιακά θέματα ,
σύμφωνα με   Α.Δ.Σ.  με  αρ. 55/2022 και το άρθρο 7 παρ.12 
με θέμα “ Τροποποίηση Κανονισμού  Λειτουργίας  των 
Δημοτικών Κοιμητηρίων  Δήμου Διονύσου ” που αφορούν 
το Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου ,στη Κοινότητα  Αγ. Στεφάνου  
Δήμου Διονύσου  »  

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:
Α) Με τις  διατάξεις  του N.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»   το οποίο αντικαθίσταται από το
άρθ. 84 του Ν 4555/2018  του <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>>  και ορίζει ότι : 
Άρθρο  84,   παρ   1: «Το  συμβούλιο  της   Δημοτικής  Κοινότητας  ασκεί  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες εντός των  ορίων της Κοινότητας :
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  »  

Ο  Πρόεδρος   του  Συμβουλίου  της   Κοινότητας  Αγ.  Στεφάνου   μετά  τα  παραπάνω
εισηγείται  στους Συμβούλους   το   2ο θέμα της Η.Δ. και  τονίζει ότι θεωρεί αναγκαίο να
προχωρήσει  η  ανακομιδή  οστών , στους  ενταφιασμούς που έχουν γίνει κατά το έτος 2017
και έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική   6ετή ταφή  τους και αφορά  τους  παρακάτω
θανόντες : 



    1.      Π  ΡΟΚΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      με    α.α.    ταφικού μνημείου       -  02  -  
    2.    ΦΑΣΟΥΚΛΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ               με    α.α.        >>          >>               -  06  -  
    3.    ΔΑΦΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ                         με     α.α.       >>           >>               - 08 -  
    4.    ΤΖΑΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        με     α.α.       >>           >>              - 53 -  
    5.   ΠΛΙΑΚΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                    με    α.α.         >>          >>               -  66 -  
    6.    ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΝΑ                 με    α.α.          >>           >>            -  74 -  
    7.    ΣΚΙΑΔΑΣ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ                        με    α.α.   ταφικού μνημείου           -    88    -  
    8.    ΓΡΙΒΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                            με    α.α.         >>            >>              -  110 Α -  
    9.    ΜΠΕΡΟΥΚΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                με     α.α.         >>            >>              -  113    -  
   10.   ΧΟΥΣΟΥ   ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ                     με     α.α.         >>            >>              - 127    -  
   11.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ          με    α.α.         >>            >>               -  144   -      
   12.   ΚΑΚΑΒΑΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ                   με     α.α.        >>             >>               -  164  -  
   13.   ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ                    με     α.α.         >>            >>               - 208 Α  -  
   14.   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ             με     α.α.          >>            >>              - 212 -   
   15.   ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ   ΜΑΡΙΑ                  με     α.α.          >>            >>             - 244 -  
   16.   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     με     α.α.   >>           >>               - 254  -  
   17.    ΚΕΛΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ                 με      α.α.         >>            >>              - 260 Α -  
   18.    ΜΠΑΡΑΚΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ                   με      α.α.         >>            >>              - 294  -  
   19.   ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ        με     α.α.          >>            >>              - 405 Α -  
   20.   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        με     α.α.          >>            >>             -  429 Α -  
   21.   ΜΑΡΑΓΚΟΥΤΗ  ΕΛΕΝΗ                   με     α.α.          >>            >>              -  458  -  
   22.   ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ                       με     α.α.         >>              >>             -  4  60   -  
   23.   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          με     α.α.         >>             >>              -  464  -  
   24.   ΣΥΡΙΓΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       με     α.α.          >>             >>              -  472  -  
   25.    ΜΠΡΕΜΠΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ                   με     α.α.          >>             >>              -  475  -  
   26.    ΠΑΠΑΡΗ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ                      με     α.α.          >>              >>             - 484  -  
   27.   ΤΟΥΝΤΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                      με     α.α.           >>               >>            - 497 -  
   28.    ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ               με     α.α.           >>              >>             - 501 Α -  
   29.    ΛΑΜΠΡΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        με     α.α.           >>              >>             - 5  12   -  
   30.    ΜΠΑΡΑΚΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   με     α.α.          >>              >>               - 517 -   
   31.    ΚΟΡΟΜΗΛΑ                                        με      α.α.          >>              >>              - 528 -  
   32.    ΚΡΗΤΙΚΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ                    με      α.α.          >>             >>               - 529 -  
   33.    ΚΑΡΙΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       με      α.α.          >>             >>               - 542 -  
   34.    ΔΑΤΣΕΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                     με      α.α.          >>             >>               -   542 Α    -  
   35.    ΒΑΣΙΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              με      α.α.          >>           >>                 -    544   Α   -  
   36.    ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                με      α.α.           >>           >>                -  558  -  
   37.    ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ              με      α.α.           >>            >>               -  573  -  
   38.    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      με      α.α.           >>            >>                - 578 Ζ  -  
   39.    ΣΟΒΟΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  με      α.α.           >>            >>                - 586 -      
   40.  Α  ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ            με     α.α.           >>              >>                   - 599 -  
     41.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ      με      α.α.           >>              >>                  -  601 -  
   42.   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ   με     α.α.           >>            >>                  - 603 Β  -  
   43.  ΚΟΚΑΝΗΣ   ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ           με    α.α.           >>            >>                   - 608 -
   44.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         με     α.α.           >>            >>                   - 622 -
   45. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ     με    α.α.            >>            >>                   - 636 -
   46. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ             με     α.α.           >>            >>                   - 651 -
   47. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ      με    α.α.            >>            >>                   - 654 -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
Μετά  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος   αφού  ενημέρωσε  τα  Μέλη  του  Σ/λίου  της  Δ.Κ.  Αγ.
Στεφάνου  τους προτείνει μετά από συζήτηση  να εγκρίνουν την λήψη  απόφασης  για την
άδεια  ανακομιδής  των  οστών  των  παραπάνω  ενταφιασμένων  που  συμπληρώνουν  την
6ετους διάρκειας  υποχρεωτικού ενταφιασμού τους που έγινε κατά την διάρκεια του έτους



2017  μεριμνώντας   για την  εύρυθμη  λειτουργία  ,την  συντήρηση  και  την  ευταξία  του
Κοιμητηρίου του Αγίου Στεφάνου  με γνώμονα την ορθή τήρηση του ισχύοντα κανονισμού
λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.

Επίσης    η  απόφαση  της  Κοινότητας  Αγ.  Στεφάνου  θα  αποσταλεί   στην  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής  για  να  εγκριθεί και να προωθηθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος του θέματος
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου,
οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο.

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                                                                              ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


