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ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση-ενημέρωση

για τη λήψη ή μη απόφασης που αφορούν
υποθέσεις-αιτήματα Δημοτών μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης /29-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την ..29 Απριλίου 2020.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..20:00.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
..9560/24-4-2020.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά
και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ
55Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..40.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
17. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
20. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΠΑΜΠΗΣ)
10. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία,
Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στις ερωτήσεις.
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Η συνεδρίαση διεκόπη στις 24:00 λόγω πέρας ωραρίου και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 30-4
και ώρα 14:00
..Αριθ. Απόφασης:38/2020..

 ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση-ενημέρωση

για τη λήψη ή μη απόφασης που αφορούν
υποθέσεις-αιτήματα Δημοτών μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του …2ου… θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο
Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών κ. Φωτάκης Ιωάννης να προβεί στην
εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης Ιωάννης είπε τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από το
άρθρο 84 του Ν 4555/2018 του <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>> προβλέπεται ότι :
Παρ. 1. :« Το Συμβούλιο κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες ,εντός των ορίων της
κοινότητας :
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της
κοινότητας προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και
εκδίδει άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών .»
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:(….)
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Παρ 3. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του
προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 του
παρόντος »
2. Με το άρθρο 6 του προυπάρχοντος Κανονισμού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου με αρ.
104/2005 Απόφασης Δ.Σ. ορίζεται ότι :
«Εξαιρετικά δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου ,δύναται να υπάρξει και σε πρόσωπα
που έχουν ισχυρούς, ιστορικούς ,κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας» και
3, Με την υπ΄αρ. :45/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου άρθρο 17
,παρ. 16 που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου που
ορίζει : “ Δικαίωμα παραχώρησης – χωρίς καταβολή τέλους -απόκτησης οικογενειακού τάφου
ως εκδήλωση τιμής δύναται να υπάρξει ... γενικότερα προσέφεραν δωρεές υπέρ των
Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων μας κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ” .
O Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανίκας εισηγείται το 1ο
θέμα της Η.Δ. για συζήτηση ενημερώνοντας τους για τα αιτήματα των Δημοτών που έχουν
ενταφιάσει τους οικείους τους στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου οι οποίοι αιτούνται την μετατροπή
& τον χαρακτηρισμό των μνημείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου ως
εξής :
Α) Σχετικά με το αίτημα της κα Κατσάφαρου-Χούρσογλου Νίκη του Δήμου αδελφή του
θανόντα Χούρσογλου Ηλία , η οποία αιτείται την μετατροπή του μνημείου με α.α. - 215 Α
από 5ετούς χρήσης και τον χαρακτηρισμό του ως οικογενειακό Τάφο διαρκούς χρήσης
ενταφιασμού αφού σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. .83/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Διονύσου δεν είχε εγκριθεί ο χαρακτηρισμός του .
Συνεχίζοντας η ανωτέρω αιτούσα ζητάει να επανεξεταστεί το αίτημα της σχετικά με την
μετατροπή του μνημείου με
α.α. -215 Α - από 5ετούς διάρκειας χρήσης ταφής και να
χαρακτηριστεί σε
“οικογενειακό” μνημείο διαρκούς χρήσης ταφής στο Κοιμητήριο Αγίου
Στεφάνου της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. Τονίζοντας ότι τα ενταφιασμένα
μέλη της οικογένειας Χούρσογλου είναι από τους πρώτους κατοίκους της Κοινότητας Αγίου
Στεφάνου και γεννημένοι στη Κωνσταντινούπολη και ότι στο συγκεκριμένο παλαιό τάφο με
α.α. - 215 Α - είχε γίνει από το έτος 1957 και ο ενταφιασμός της θανούσης Πολυξένης
Χούρσογλου. Για τον λόγο αυτό στο μνημείο με α.α. - 215 Α - έγινε ο ενταφιασμός του θανόντα
αδελφού της Ηλία Χούρσογλου του Δήμου , το έτος 2004 . Αλλά δηλώνει ότι η αρμόδια
υπηρεσία Κοιμητηρίου του Δήμου δεν τους είχε ενημερώσει για την κατάσταση που
λειτουργούσε το Κοιμητήριο από παλιά δηλαδή ότι ίσχυε για όσους από τους πρώτους και
παλαιούς κατοίκους του Αγ. Στεφάνου είχαν ενταφιαστεί πριν το 1988 ο συγκεκριμένος τάφος
χαρακτηρίζεται “οικογενειακός” .Με αποτέλεσμα να είχαν ενεργήσει πιο έγκαιρα για να
τακτοποιηθεί και αυτός ο τάφος της οικογένειας Χούρσογλου που φέρει τον αύξοντα αριθμό
α. α. - 215 Α- .
Γι΄ αυτό ζητάει να επανεξεταστεί το αίτημα της με περισσότερη προσοχή και ευαισθησία και
να διορθωθεί και η καταχώρηση του μνημείου της οικογένειας τους με α.α - 215 Α– από
5ετούς διάρκειας χρήσης σε μνημείο «οικογενειακό» στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσίων
, αφού είναι από τις πρώτες οικογένειες του Αγ. Στεφάνου με ιστορικούς και κοινωνικούς
δεσμούς .
Β) Σχετικά με το αίτημα της κας Παπαστεφανίδου – Γιαμούρη Καλλιόπη του Χρήστου &
της Ευδοξίας η οποία αιτείται την μετατροπή του μνημείου με
α.α. - 295 - από 5ετούς
χρήσης ταφής και τον χαρακτηρισμό του ως οικογενειακό Τάφο διαρκούς χρήσης που είναι
ενταφιασμένοι από το 1941 τα παρακάτω μέλη της οικογένειας :
α)Καλλιόπη Στρουμπούλη με έτος θανάτου 1941
β)Ανδρέας Στρουμπούλης με έτος θανάτου 1946
γ)Ειρήνη Στρουμπούλη με έτος θανάτου 1974
δ) Νικόλαος Γιαννόγκωνα με έτος θανάτου 2001 για τον οποίο υπάρχει συνεχή καταβολή
του τέλους Κοιμητηρίου στο Δήμο .
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Γ) Συνεχίζοντας με το αίτημα της κας Νικολάου Ελένη του Παναγιώτη για την μετατροπή του
μνημείου με α.α. - 5 - από 5ετούς χρήσης και τον χαρακτηρισμό του ως οικογενειακό Τάφο
διαρκούς χρήσης στον οποίο είναι
ενταφιασμένος ο θανόντας σύζυγος της Νικολάου
Γρηγόριος από το έτος 2011 και ο οποίος είχε διατελέσει ως Κοινοτικός Σύμβουλος στον
Άγιο Στέφανο .Και συμπληρώνει ότι ο σύζυγος της ήταν από οικογένεια προσφύγων και
γεννημένος στον Αγ. Στέφανο ο οποίος ζούσε ως το τέλος της ζωής του. Διευκρινίζοντας
επίσης ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα στα οποία δημιουργήθηκε το Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου
εδόθηκαν από τις προσφυγικές οικογένειες για τον ενταφιασμό αυτών και των συγγενών τους
και
Δ) Ο Πρόεδρος κλείνοντας την εισήγηση των αιτημάτων, τους ενημερώνει ότι με πρόταση
του αιτείται για την μετατροπή του μνημείου με
α.α. - 343 - από 5ετούς χρήσης και τον
χαρακτηρισμό του ως οικογενειακό Τάφο διαρκούς χρήσης στον οποίο είναι ενταφιασμένος
ο θανόντας Δεβεράκης Ιωσήφ το έτος 2012 όπως επίσης ότι ο παραπάνω θανόνταςείχε
διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στον Άγιο Στέφανο .
Ο κ. Πρόεδρος τον λόγο δίνει στον κ. Ισσαρη για να αναφέρει την άποψη του ,ο οποίος
συμφωνεί με αυτά που τους ενημέρωσε ο Πρόεδρος .
Στη συνέχεια τον λόγο ζητάει ο κ. Κασαπάκης για να αναφέρει ότι και αυτός συμφωνεί με τα
παραπάνω αιτήματα των οικείων οικογενειών αλλά δεν είναι σύμφωνος με την τελευταία
πρόταση που αφορά το μνημείο με α.α.– 343 – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας
Δεβεράκης Ιωσήφ το έτος 2012 .
Συνεχίζοντας ζητάει τον λόγο ο κ. Βουτσάς δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τα παραπάνω
αιτήματα γιατί θεωρεί ότι πρέπει να τιμούμε τους θανόντες μας. Επίσης ο κ. Ίσσαρης ζητάει
τον λόγο για να καταθέσει την πρόταση του προτείνοντας να μπεί στην αντίστοιχη απόφαση
της Κοινότητας να γίνει αυτή η μετατροπή & ο χαρακτηρισμός των παραπάνω μνημείων <<
ατελώς >> των αντίστοιχων οικογενειών.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαλογική συζήτηση του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος κ.
Μπαμπανίκας προτείνει στα Μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να ληφθεί σχετική
απόφαση γιατί ήταν πρόσωπα που είχαν ισχυρούς, ιστορικούς ,κοινωνικούς ή ηθικούς
δεσμούς με τον Δήμο μας και η παραχώρηση – χωρίς καταβολή τέλους -απόκτησης
οικογενειακού τάφου θεωρείται ως εκδήλωση τιμής στους παραπάνω θανόντες .
Γι΄ αυτό ο Πρόεδρος Συμβουλίου κ. Μπαμπανίκας ζητάει από τα Μέλη του Σ/λίου της
Κοινότητας να αποφασίσουν .
Με την 24/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου εγκρίνει
την μετατροπή των μνημείων με δικαίωμα 5ετούς χρήσης ταφής και τον χαρακτηρισμό τους
ως “οικογενειακοί” τάφοι με δικαίωμα διαρκούς ενταφιασμού στους εξής παρακάτω:
α) α.α. - 215 Α – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Χούρσογλου Ηλίας ,
β) α.α. - 295 – που είναι ενταφιασμένοι οι θανόντες :
α)Καλλιόπη Στρουμπούλη β)Ανδρέας Στρουμπούλης ,γ)Ειρήνη Στρουμπούλη
δ) Νικόλαος Γιαννόγκωνας
γ) α.α. - 5 – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Νικολάου Γρηγόριος και δ) α.α. - 343 –
που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Δεβεράκης Ιωσήφ με την διευκρίνηση αυτή
παραχώρηση - απόκτησης οικογενειακού τάφου να γίνει
– χωρίς καταβολή τέλους - <<
ατελώς>> ως εκδήλωση τιμής στους παραπάνω θανόντες και αποστολή της απόφασης αυτής
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση του Προέδρου
 Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
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 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο
αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
 Την 104/2005 Α.Δ.Σ.
 Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.
 Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Με την αρ. 3η /2020 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
1)Εγκρίνει την μετατροπή των μνημείων με δικαίωμα 5ετούς χρήσης ταφής και τον
χαρακτηρισμό τους ως “οικογενειακοί” τάφοι με δικαίωμα διαρκούς ενταφιασμού στους
παρακάτω:
α) Για την περίπτωση της αιτούσας α.α. - 215 Α – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας
Χούρσογλου Ηλίας ,
β) α.α. - 295 – που είναι ενταφιασμένοι οι θανόντες :
α)Καλλιόπη Στρουμπούλη β)Ανδρέας Στρουμπούλης ,γ)Ειρήνη Στρουμπούλη
δ) Νικόλαος Γιαννόγκωνας
γ) α.α. - 5 – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Νικολάου Γρηγόριος και δ) α.α. - 343 –
που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Δεβεράκης Ιωσήφ και τη διαβιβάζει αρμοδίως προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2) Για τον χαρακτηρισμό των παραπάνω μνημείων << ατελώς >> των αντίστοιχων οικογενειών
, ως εκδήλωση τιμής, αρμοδίως να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 16 του Κανονισμού Κοιμητηρίων και την υποβάλει προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην
ψήφιση του εν λόγω θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 83, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος
Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Την αριθ. 24/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου .
 Τις αρ. 104/2005 και 45/2018 Α.Δ.Σ.
 Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων
 Την αρ. 3/20 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 17 Υπέρ και 10 Κατά
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Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Παντελόγλου Τεύκρου και Πανάγου Παναγιώτη για τους λόγους
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνης Διονύσιος, Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού Αικατερίνη, Πέππα Αγγελική,
Μπάσης Αναστάσιος, Τσεβάς Χρήστος, Πέππας Χρήστος, Κλήμης Νικόλαος και Φέρμελη
Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο.
Εγκρίνει την ατελή μετατροπή των κατωτέρω μνημείων από 5ετούς χρήσης ταφής σε
“οικογενειακούς” τάφους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 16 του
Κανονισμού Κοιμητηρίων, ως εκδήλωση τιμής στους παρακάτω:
α) α.α. - 215 Α – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Χούρσογλου Ηλίας ,
β) α.α. - 295 – που είναι ενταφιασμένοι οι θανόντες :
α)Καλλιόπη Στρουμπούλη β)Ανδρέας Στρουμπούλης ,γ)Ειρήνη Στρουμπούλη
δ) Νικόλαος Γιαννόγκωνας
γ) α.α. - 5 – που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Νικολάου Γρηγόριος και δ) α.α. - 343 –
που είναι ενταφιασμένος ο θανόντας Δεβεράκης Ιωσήφ και τη διαβιβάζει αρμοδίως προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΛΑ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
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Πρόεδρος Κοινότητας Αγ. Στεφάνου

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Κοινοποίηση
Κοινότητα Αγ. Στεφάνου
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