
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13780/20.03.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  103/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου 

Σήμερα στις 19 Μαρτίου 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. 12703/13.03.2015 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  13.03.2015     

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.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

 

O Δ.Σ. κος Πατακιάς Π. απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
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των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

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

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

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τροποποίηση 

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 030/2015 Α.Ε.Π.Ζ. (με ΑΔΑ:  Ψ7ΤΛΩΕΒ-

96Ν), την υπ’ αριθμ. 112/2015 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΩΙΔΓΩΕΒ-4ΞΠ) & το υπ’ αριθμ. 13075/17.03.2015 

σχετικό έγγραφο της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο Δήμος Ιλίου έχοντας την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη στους δημότες του, 

αναγνωρίζοντας τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη 

οικονομική κρίση, επιθυμεί να ικανοποιήσει αιτήματα δημοτών μας που έχουν τις προϋποθέσεις για 

την έκδοση Διοικητικής Πράξης Παραχώρησης Οικογενειακού τάφου, αλλά αδυνατούν να 

ανταποκριθούν οικονομικά, προτείνει την τροποποίηση του Κανονισμού στο άρθρο 8 που αφορά 

οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών με τον Δήμο μας ως εξής:   

     Στο άρθρο 8 του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου (111/2012 Α.Δ.Σ.) τροποποιείται η 

παράγραφος «Η Διοικητική Αναγνώριση υφισταμένων κατά ως άνω τάφων …………όπως αυτές 

βεβαιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου» ως εξής: 

     Η Διοικητική Αναγνώριση υφισταμένων κατά των ως άνω τάφων καθώς και των 

δικαιούχων αυτών, συντελείται με την έκδοση σχετικής Διοικητικής Πράξης Παραχώρησης από τον 

Δήμαρχο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η καταβολή για τους μονούς τάφους ανέρχεται 

στο ποσό των 2.000€, για τους διπλούς τάφους στο ποσό των 4.000€ και για τους τριπλούς τάφους 

στο ποσό των 6.000€. Τα ανωτέρω ποσά όπως και τυχόν παρελθούσες οφειλές εξοφλούνται  ως 

κάτωθι: 

1) Εφάπαξ οι παρελθούσες οφειλές και με την κατάθεση της αίτησης το ήμισυ του ποσού του 

οικογενειακού τάφου, το δε υπόλοιπο ποσό με την έκδοση της σχετικής πράξης παραχώρησης. 

2) Διακανονισμός μηνιαίων ισόποσων δόσεων α) για το σύνολο των οφειλών, 

β) κατ’ αρχήν για τις παρελθούσες οφειλές και στη συνέχεια για τα ποσά που αφορούν την 

παραχώρηση του οικογενειακού τάφου όπως αυτές καθορίζονται με βάση την 36/2013 Α.Δ.Σ. για μη 

βεβαιωμένες οφειλές. 

     Προϋπόθεση για την έκδοση πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου είναι η πλήρης 

εξόφληση όλων των ανωτέρω οφειλών, καθώς και τυχόν ποσά που θα προκύψουν από Τέλη 

Διατήρησης Χρήσεως Οικογενειακού Τάφου για το διάστημα που διαρκεί ο διακανονισμός.   

     Επίσης στο άρθρο 8 του Κανονισμού προστίθεται:   

Οι δημότες που έχουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση οικογενειακού τάφου αλλά είναι 

άποροι, σύμφωνα με τα εκάστοτε κοινωνικά κριτήρια που ορίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

μας, ο τάφος θα τους παραχωρείται δωρεάν με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.» 
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου που 

αφορά οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών με τον Δήμο μας ως εξής:   

     Στο άρθρο 8 του Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου (111/2012 Α.Δ.Σ.) τροποποιείται η 

παράγραφος «Η Διοικητική Αναγνώριση υφισταμένων κατά ως άνω τάφων …………όπως αυτές 

βεβαιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου» ως εξής: 

     Η Διοικητική Αναγνώριση υφισταμένων κατά των ως άνω τάφων καθώς και των 

δικαιούχων αυτών, συντελείται με την έκδοση σχετικής Διοικητικής Πράξης Παραχώρησης από τον 

Δήμαρχο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η καταβολή για τους μονούς τάφους ανέρχεται 

στο ποσό των 2.000€, για τους διπλούς τάφους στο ποσό των 4.000€ και για τους τριπλούς τάφους 

στο ποσό των 6.000€. Τα ανωτέρω ποσά όπως και τυχόν παρελθούσες οφειλές εξοφλούνται  ως 

κάτωθι: 

1) Εφάπαξ οι παρελθούσες οφειλές και με την κατάθεση της αίτησης το ήμισυ του ποσού του 

οικογενειακού τάφου, το δε υπόλοιπο ποσό με την έκδοση της σχετικής πράξης παραχώρησης. 

2) Διακανονισμός μηνιαίων ισόποσων δόσεων α) για το σύνολο των οφειλών, 

β) κατ’ αρχήν για τις παρελθούσες οφειλές και στη συνέχεια για τα ποσά που αφορούν την 

παραχώρηση του οικογενειακού τάφου όπως αυτές καθορίζονται με βάση την 36/2013 Α.Δ.Σ. για μη 

βεβαιωμένες οφειλές. 

     Προϋπόθεση για την έκδοση πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου είναι η πλήρης 

εξόφληση όλων των ανωτέρω οφειλών, καθώς και τυχόν ποσά που θα προκύψουν από Τέλη 

Διατήρησης Χρήσεως Οικογενειακού Τάφου για το διάστημα που διαρκεί ο διακανονισμός.   

     Επίσης στο άρθρο 8 του Κανονισμού προστίθεται:   

Οι δημότες που έχουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση οικογενειακού τάφου αλλά είναι 

άποροι, σύμφωνα με τα εκάστοτε κοινωνικά & οικονομικά κριτήρια που ορίζει η Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου μας, ο τάφος θα τους παραχωρείται δωρεάν με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 111/2012 Α.Δ.Σ. ως έχει. 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β., 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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