2η Συνεδρίαση
της 26/02/2015
Αρ. Απόφασης: 3./2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/03/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης στις
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

26/02/2015 του Δ.Σ. της Δημοτικής

Σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία
της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 358/20-02-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αριθμός απόφασης: 03/2015
Θέμα: Συζήτηση και έγκριση προτάσεων-απόψεων για το προσχέδιο του «Ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5
μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1 Κασαπάκης Μιχαήλ Πρόεδρος
1.Καριπίδης Ιωάννης
2. Νικηφοράκης Νικηφόρος Μέλος
3 Μελετίου Βασιλική Μέλος
4 Τσάμης Δημήτριος Μέλος
Eπίσης παρεβρέθηκαν στη συνεδρίαση η εντεταλμένη Δ.Σ. κα Ταουξή και η Δ.Σ. κα
Ντούντα.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου,
Γεροντογιάννη Ιωάννα.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος κ.
Κασαπάκης και είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :
Παρ 2. «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει
προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια
όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….)
Παρ 4. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις
αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που
προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»
Mετά τα παραπάνω, προτείνουμε να γίνουν οι παρακάτω αναγκαίες αλλαγές στο
σχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου ως εξής :
1) Άρθρο 3 - Περιγραφή κοιμητηρίων
Το Δημοτικό Κοιμητήριο Πευκοφύτου περιλαμβάνει τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου και οικογενειακούς τάφους γηγενών κατοίκων Πευκοφύτου που σύμφωνα
με στοιχεία χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αυτό το
Κοιμητήριο δεν έχει δικαίωμα επέκτασης και άλλων επεμβάσεων ,όπως το
Κοιμητήριο του Αγίου Στεφάνου λόγω ότι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου είναι
παλαιοχριστιανικό μνημείο και χρίζεται διατηρητέος.
2) Άρθρο 4 – Ιεροί Ναοί
Σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Ναών και ο Ιερό Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου
3) Άρθρο 6 – Εκταφή
Στη παρ. 9 να αντικατασταθεί η λέξη «πτώμα» με τη λέξη «Σωρό» γιατί
πιστεύουμε ότι είναι πιο κόσμια αυτό ο χαρακτηρισμός.
4) Άρθρο 8 - Παρατάσεις Ταφής
Σχετικά με την παρ. 3 να μην γίνει διπλασιασμός σε περίπτωση νέας παράτασης
ταφής.
Επίσης να προστεθεί νέα παράγραφος με αρ. 5 στο συγκεκριμένο άρθρο που να λέει :
5. Για νεαρά και ανύπαντρα παιδιά έως 35 ετών ,να μην γίνεται εκταφή όσο ζουν οι
γονείς τους και εφόσον αυτοί συναινούν .
5) Άρθρο 9 – Οστεοφυλάκια –οστεοθήκες
Στη παρ. 2 η παραμονή και η φύλαξη των οστών να είναι τουλάχιστον 15
(δεκαπέντε) έτη
6) Άρθρο 11 – Κοινοί Τάφοι (περιορισμένης διάρκειας)
Σχετικά με την παρ. 10 προτείνουν να παραγραφεί ολόκληρη
7) ΄Αρθρο 12 – Οικογενειακοί τάφοι
Σχετικά με την παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
1.Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου να έχουν ΜΟΝΟ οι εγεγραμμένοι
δημότες ή οι μόνιμοι κάτοικοι της Δημ. Κοινότητας που ανήκει το εκάστοτε
Κοιμητήριο και σε περίπτωση που κάποια Δημ/κή Κοιν. δεν είναι επαρκές τότε μόνο
να έχουν το δικαίωμα απόκτησης οικ/κού τάφου.
8) Άρθρο 13-Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων
Η παρ. 10 να παραγραφεί τελείως.
Να προστεθεί νέα παράγραφος με αρ. 10 στο συγκεκριμένο άρθρο που να λέει :
10. Οι κατιόντες των γηγενών κατοίκων που χαρακτηρίζονται οι0 πρώτοι κάτοικοι
του Αγίου Στεφάνου ,της Ζώριανης και του Πευκόφυτου , να απαλάσσονται από το
δικαίωμα ενταφιασμού και να είναι δικαιούχοι ενός οικογενειακού τάφου. Αυτό δεν
θα δημιουργεί προϋπόθεση δικαιώματος ταφής άλλων πλησιεστέρων συγγενών
τους.
9) ΄Αρθρο 16 - Απαλλαγές

Η παρ. 3 να γίνει ως εξής:
«Τα τέκνα δημοτών και μόνιμων κατοίκων ηλικίας μέχρι 10 (δέκα) ετών.
Η παρ. 4 να διαγραφεί τελείως.
Να προστεθεί νέα παράγραφος :
Παρ. 24 : Οι κατιόντες των πρώτων γηγενών κατοίκων να απαλλαγούν από τα τέλη
10) Άρθρο 19 – Ωράριο Κοιμητηρίων
Στη παράγραφο αυτού του άρθρου να διορθωθεί η δεύτερη πρόταση που αφορά : Τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες και να είναι ανοικτά και αυτά μέχρι τη δύση του
ηλίου.
11) ΄Αρθρο 24 –Νέο άρθρο
Σχετικά με την εφαρμογή του να διευκρινίζεται : «Να ισχύει αυτό ο Κανονισμός
εφόσον ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο»
12) Παράρτημα ΙΙ –Τέλη, Πρόστιμα και Χρεώσεις
Προτείνουν να παραμείνουν στα ίδια ποσά ως εξής :
15-2 Για Μόνιμους κατοίκους και δημότες
150 €
Για Ετεροδημότες
150€
15-3 Δαπάνες ενταφ/σμου για οικ. τάφους
100 €
15-4 Δικαίωμα ανανέωσης
10 € /το μήνα
15-5 Δικαίωμα εκταφής
200 €
15-6 Δικαίωμα χρήσης οστεοθυρίδας
50€
15-7 Δικαιώμα οστεοθήκης
20€
15-8 Τέλος φύλαξης οστών
30€
20-2 Πρόστιμο για κατασκευές,φύτευση.κοπή 1.000€
Δέντρων κλπ.
20- 3 Πρόστιμο για φθορές ή ζημιές ή
& -5 απορρίμματα από την κατασκευή τάφων
500€
20-6 Παραβίαση ωραρίου για εργασίες
500€
Και να μην είναι ίδια ποσάσε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.
Θέτουμε υπόψη σας το υπ αρ. 2197/26-1-2015 έγγραφό της Αντιδημάρχου
Οικονομικής Διαχείρισης και σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 τα
οποία μας ενημερώνουν ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εύρυθμη λειτουργία ,την
συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας , όπως προεγκρίνει
την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις
άδειες ταφής ,παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών.
Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου αφού
άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε γνώση των διατάξεων και μετά από διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε
ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου προτείνοντας να γίνουν
οι παρακάτω αλλαγές στο σχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου
Διονύσου ως εξής :

1) Άρθρο 3 - Περιγραφή κοιμητηρίων
2) Το Δημοτικό Κοιμητήριο Πευκοφύτου
περιλαμβάνει τον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου και οικογενειακούς τάφους γηγενών κατοίκων
Πευκοφύτου που σύμφωνα με στοιχεία χρονολογούνται από τις αρχές του
προηγούμενου αιώνα. Αυτό το Κοιμητήριο δεν έχει δικαίωμα επέκτασης και
άλλων επεμβάσεων ,όπως το Κοιμητήριο του Αγίου Στεφάνου λόγω ότι ο
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο και
χρίζεται διατηρητέος.
3) Άρθρο 4 – Ιεροί Ναοί
Σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Ναών και ο Ιερό Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου
4) Άρθρο 6 – Εκταφή
Στη παρ. 9 να αντικατασταθεί η λέξη «πτώμα» με τη λέξη «Σωρό» γιατί
πιστεύουμε ότι είναι πιο κόσμια αυτό ο χαρακτηρισμός.
5) Άρθρο 8 - Παρατάσεις Ταφής
Σχετικά με την παρ. 3 να μην γίνει διπλασιασμός σε περίπτωση νέας παράτασης
ταφής.
Επίσης να προστεθεί νέα παράγραφος με αρ. 5 στο συγκεκριμένο άρθρο που να λέει :
5. Για νεαρά και ανύπαντρα παιδιά έως 35 ετών ,να μην γίνεται εκταφή όσο ζουν οι
γονείς τους και εφόσον αυτοί συναινούν .
5) Άρθρο 9 – Οστεοφυλάκια –οστεοθήκες
Στη παρ. 2 η παραμονή και η φύλαξη των οστών να είναι τουλάχιστον 15
(δεκαπέντε) έτη
6)Άρθρο 11 – Κοινοί Τάφοι (περιορισμένης διάρκειας)
Σχετικά με την παρ. 10 προτείνουν να παραγραφεί ολόκληρη
7) ΄Αρθρο 12 – Οικογενειακοί τάφοι
Σχετικά με την παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
1.Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου να έχουν ΜΟΝΟ οι εγεγραμμένοι
δημότες ή οι μόνιμοι κάτοικοι της Δημ. Κοινότητας που ανήκει το εκάστοτε
Κοιμητήριο και σε περίπτωση που κάποια Δημ/κή Κοιν. δεν είναι επαρκές τότε μόνο
να έχουν το δικαίωμα απόκτησης οικ/κού τάφου.
8) Άρθρο 13-Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων
Η παρ. 10 να παραγραφεί τελείως.
Να προστεθεί νέα παράγραφος με αρ. 10 στο συγκεκριμένο άρθρο που να λέει :
10. Οι κατιόντες των γηγενών κατοίκων που χαρακτηρίζονται οι0 πρώτοι κάτοικοι
του Αγίου Στεφάνου ,της Ζώριανης και του Πευκόφυτου , να απαλάσσονται από το
δικαίωμα ενταφιασμού και να είναι δικαιούχοι ενός οικογενειακού τάφου. Αυτό δεν
θα δημιουργεί προϋπόθεση δικαιώματος ταφής άλλων πλησιεστέρων συγγενών
τους.
9) ΄Αρθρο 16 - Απαλλαγές
Η παρ. 3 να γίνει ως εξής:
«Τα τέκνα δημοτών και μόνιμων κατοίκων ηλικίας μέχρι 10 (δέκα) ετών.
Η παρ. 4 να διαγραφεί τελείως.
Να προστεθεί νέα παράγραφος :
Παρ. 24 : Οι κατιόντες των πρώτων γηγενών κατοίκων να απαλλαγούν από τα τέλη
10) Άρθρο 19 – Ωράριο Κοιμητηρίων
Στη παράγραφο αυτού του άρθρου να διορθωθεί η δεύτερη πρόταση που αφορά : Τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες και να είναι ανοικτά και αυτά μέχρι τη δύση του
ηλίου.
11) ΄Αρθρο 24 –Νέο άρθρο

Σχετικά με την εφαρμογή του να διευκρινίζεται :
«Να ισχύει αυτός ο Κανονισμός εφόσον ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο»
12) Παράρτημα ΙΙ –Τέλη, Πρόστιμα και Χρεώσεις
Προτείνουν να παραμείνουν στα ίδια ποσά ως εξής :
15-2 Για Μόνιμους κατοίκους και δημότες
150 €
Για Ετεροδημότες
150€
15-3 Δαπάνες ενταφ/σμου για οικ. τάφους
100 €
15-4 Δικαίωμα ανανέωσης
10 € /το μήνα
15-5 Δικαίωμα εκταφής
200 €
15-6 Δικαίωμα χρήσης οστεοθυρίδας
50€
15-7 Δικαιώμα οστεοθήκης
20€
15-8 Τέλος φύλαξης οστών
30€
20-2 Πρόστιμο για κατασκευές,φύτευση.κοπή 1.000€
Δέντρων κλπ.
20- 3 Πρόστιμο για φθορές ή ζημιές ή
& -5 απορρίμματα από την κατασκευή τάφων
500€
20-6 Παραβίαση ωραρίου για εργασίες
500€1

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα μέλη

