
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 8145/20.02.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  051/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Συμπλήρωση της 382/2014 Α.Δ.Σ. 

 

Σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7092/13.02.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και 

σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  13.02.2015.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

    

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

    ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συμπλήρωση της 382/2014 

Α.Δ.Σ. 

  Αφού θέτει στο Συμβούλιο το υπ’ αριθμ. 7686/18.02.2015 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την υπ’ αριθμ. 382/2014 απόφαση έγιναν ρυθμίσεις θεμάτων διοικητικής πράξης 

παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακών τάφων και χρεώσεις αυτών.  

Όμως ο Δήμος Ιλίου ενεργώντας στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της καλύτερης 

εξυπηρέτησης του δημότη, έκρινε σκόπιμο να βελτιωθεί η προγενέστερη απόφαση  του Δημοτικού 

Συμβουλίου και να συμπεριληφθούν και όσοι δεν είχαν αιτηθεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της, ώστε 

να τους παραχωρηθεί οικογενειακός τάφος απαλλασσόμενοι από πρόσθετες επιβαρύνσεις.  

Επομένως με βάση αυτό το σκεπτικό βελτιώνεται – συμπληρώνεται η με αρ. 382/2014 

απόφαση του Δ.Σ. και διατυπώνεται όπως παρακάτω:  

Εγκρίνει και αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 

ήδη καταθέσει αίτηση, ως και όσοι θα καταθέσουν ανάλογο αίτημα εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) 

μηνών από την δημοσίευση αυτής, άλλως από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένα γνώση της, και 

καθορίζει όπως παρακάτω τις χρεώσεις τελών παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακού τάφου ως 

εξής: 

Α. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μετέπειτα η χρέωση θα γίνεται ως τέλος 

διατήρησης χρήσεως οικογενειακού τάφου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού.  

Β. Για τον προγενέστερο χρόνο (πριν από την υποβολή της αίτησης) θα υπολογίζεται η χρέωση ως 

παράταση χρόνου ταφής (δικαιώματα ανανέωσης).    

     Για τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει η χρέωση των Α & Β της με αρ. 382/2014 Α.Δ.Σ. αρχόμενης 

από την ισχύ του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου.   

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω θα ισχύουν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 

την έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακού τάφου (διευκρινίζεται ότι ο 

δικαιούχος του οικογενειακού τάφου είναι ο εκάστοτε αναφερόμενος στην Διοικητική Πράξη 

Παραχώρησης).» 

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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 Έχοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει και αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 

ήδη καταθέσει αίτηση, ως και όσοι θα καταθέσουν ανάλογο αίτημα εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) 

μηνών από την δημοσίευση αυτής, άλλως από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένα γνώση της, και 

καθορίζει όπως παρακάτω τις χρεώσεις τελών παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακού τάφου ως 

εξής: 

Α. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μετέπειτα η χρέωση θα γίνεται ως τέλος 

διατήρησης χρήσεως οικογενειακού τάφου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού.  

Β. Για τον προγενέστερο χρόνο (πριν από την υποβολή της αίτησης) θα υπολογίζεται η χρέωση ως 

παράταση χρόνου ταφής (δικαιώματα ανανέωσης).    

     Για τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει η χρέωση των Α & Β της με αρ. 382/2014 Α.Δ.Σ. αρχόμενης 

από την ισχύ του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου.   

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω θα ισχύουν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 

την έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακού τάφου (διευκρινίζεται ότι ο 

δικαιούχος του οικογενειακού τάφου είναι ο εκάστοτε αναφερόμενος στην Διοικητική Πράξη 

Παραχώρησης).  

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απέχουν 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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