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ΘΕΜΑ   4o   H. 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:
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  θεωρώντας 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  δεν  είναι
‘οικογενειακό ” το με α. α. - 540 - μνημείο και παρέμεναν  εκεί ενταφιασμένοι  οι οικείοι συγγενείς
της σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου  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 τους .
 
Αλλά  υποστηρίζει ότι  δεν είχε ενημερωθεί  ότι είχαν αλλάξει οι αποφάσεις του Δήμου για την
λειτουργία   του  Κοιμητηρίου  γι΄ αυτό ζητάει  την   απαλλαγή  της από τις οικονομικές χρεώσεις-
πρόστιμο που  της έχουν βεβαιωθεί  ως Παράταση Ταφής 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  περαιτέρω προτείνει   την     απαλλαγή  της
ανωτέρω αιτούσας  από την οικονομική χρέωση   για  τα  έτη  2019, 2020, 2021 και 2022
ως Παράταση Ταφής  του  θανόντα   πατέρα  της στο   συγκεκριμένο τάφο   έχοντας
μοναδικό  σκοπό  την  καλύτερη και πιο  ανθρώπινη εξυπηρέτηση των  Δημοτών  και
κατοίκων  της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  αφού ενημέρωσε τα Μέλη του Σ/λίου της Κ. Αγ. Στεφάνου
τους προτείνει  να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με το παραπάνω  αίτημα    που
αφορά  την  εύρυθμη λειτουργία   του Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου . 

   Για  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις,  σας  ενημερώνουμε  ότι  στοιχεία  του  θέματος
βρίσκονται  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


