
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11635/10.03.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  104/2016                                                      ΘΕΜΑ 

Ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών τάφων 

 

Σήμερα στις 9 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

10488/04.03.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  

04.03.2016.     

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: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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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 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών 

τάφων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.  11374/09.03.2016 σχετικό έγγραφο της 

Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Α. Με την υπ’ αρ. 51/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρεσχέθη προθεσμία (4) μηνών 

από τη δημοσίευσή της (δηλαδή μέχρι 24-1-2016) προκειμένου όσοι είχαν δικαίωμα χρήσης 

οικογενειακού τάφου να υποβάλλουν σχετική αίτηση.  

Επειδή και μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υπεβλήθησαν και άλλες αιτήσεις για τη 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου, θεωρείται εύλογο όπως παραταθεί η πιο 

πάνω προθεσμία κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι 24-4-2016, με σκοπό να τακτοποιηθούν και οι 

εναπομείνασες αιτήσεις, αλλά και όσες υποβληθούν μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία.  

Β. Με την υπ’ αρ. 111/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι όροι και 

προϋποθέσεις των δικαιούχων οικογενειακών τάφων (άρθρο 9ο ), αλλά και η δωρεάν διάθεση τάφων 

(άρθρο 11ο ).  

Με τη παρούσα πρότασή μας προτιθέμεθα να βελτιώσουμε το άρθρο 11ο του κανονισμού (δωρεάν 

διάθεση τάφων) και συγκεκριμένα να προστεθεί το εξής: «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

συστήνονται οικογενειακοί τάφοι για τους διατελέσαντες και εν ενεργεία Δημάρχους από τη 

σύσταση του Ιλίου ως Δήμος ήτοι από το έτος 1964 και  μετέπειτα. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται 

δωρεάν. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  Δήμαρχος ή μέλος της οικογενείας του δεν επιθυμεί τη 

διατήρηση του τάφου, τούτος περιέρχεται στο Δήμο με την υποβολή σχετικής δήλωσης.  

Οι τάφοι που συστήνονται με το συγκεκριμένο τρόπο δεν παραχωρούνται ούτε και μεταβιβάζονται.  

Κατά τα λοιπά ως προς τις χρεώσεις διατήρησης των οικογενειακών τάφων κ.λ.π. ισχύουν οι μέχρι 

σήμερα ληφθείσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Γ.  1. Με το υπ’ αρ. 2.768/1931 συμβόλαιο δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου  οι: α) Οθωνας ΓΚΙΟΚΑΣ του 

Ιωάννη, β) Αγγελής ΓΚΙΟΚΑΣ του Ιωάννη, γ) Ελένη χήρα Κωνσταντίνου ΓΚΙΟΚΑ του Ιωάννη, το γένος 

Ιωάννη Μακράκη, δώρισαν έκταση περίπου (800) μέτρων προκειμένου να χρησιμεύσει για την 

επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου υπό τον όρο όπως ο Δήμος προσδιορίσει από τη 

δωρούμενη έκταση (16) τ.μ. για να χρησιμεύσει ως οικογενειακός τάφος των δωρητών.  

2. Επίσης με το υπ’ αρ. 8405/1931 συμβόλαιο δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου τα αδέλφια Ιωάννης 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου και ο Δημήτριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου, προέβησαν σε δωρεά 

εκτάσεως (900) περίπου τ.μ. προκειμένου αύτη να χρησιμεύσει για την επέκταση και βελτίωση του 
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υφιστάμενου νεκροταφείου υπό τον όρο να τους παραχωρηθεί έκταση (16) τ.μ. για να χρησιμεύσει 

ως οικογενειακός τάφος.  

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να κληθούν οι κληρονόμοι των ως άνω όπως καταθέσουν τα 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα για να τύχουν της δωρεάν παραχώρησης οικογενειακών τάφων μέχρι 

τις 24-4-2016  καθόσον με τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει και η δοθείσα παράταση αιτήσεων 

για τη χορήγηση διοικητικής πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών τάφων ως κατωτέρω: 

1. Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου παράταση κατά τρεις 

μήνες, δηλαδή μέχρι 24-4-2016, με σκοπό να τακτοποιηθούν και οι εναπομείνασες αιτήσεις, 

αλλά και όσες υποβληθούν μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

2. Βελτίωση του άρθρου 11ου του κανονισμού (δωρεάν διάθεση τάφων) και συγκεκριμένα να 

προστεθεί το εξής: «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήνονται οικογενειακοί 

τάφοι για τους διατελέσαντες Δημάρχους από τη σύσταση του Ιλίου ως Δήμος ήτοι από το 

έτος 1964 και μετέπειτα. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται δωρεάν. Σε περίπτωση που ο 

δικαιούχος  Δήμαρχος ή μέλος της οικογενείας του δεν επιθυμεί τη διατήρηση του τάφου, 

τούτος περιέρχεται στο Δήμο με την υποβολή σχετικής δήλωσης.  

Οι τάφοι που συστήνονται με το συγκεκριμένο τρόπο δεν παραχωρούνται ούτε και 

μεταβιβάζονται.  

Κατά τα λοιπά ως προς τις χρεώσεις διατήρησης των οικογενειακών τάφων κ.λ.π. ισχύουν οι 

μέχρι σήμερα ληφθείσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

3. Την έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στους  δωρητές προς τον 

Δήμο Ιλίου εκτάσεως για την επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου και ειδικότερα: 

Α. Με το υπ’ αρ. 2.768/1931 συμβόλαιο δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου  οι: α) Οθωνας ΓΚΙΟΚΑΣ του 

Ιωάννη, β) Αγγελής ΓΚΙΟΚΑΣ του Ιωάννη, γ) Ελένη χήρα Κωνσταντίνου ΓΚΙΟΚΑ του Ιωάννη, το γένος 

Ιωάννη Μακράκη, δώρισαν έκταση περίπου (800) μέτρων προκειμένου να χρησιμεύσει για την 

επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου υπό τον όρο όπως ο Δήμος προσδιορίσει από τη 

δωρούμενη έκταση (16) τ.μ. για να χρησιμεύσει ως οικογενειακός τάφος των δωρητών.  

Β.  Επίσης με το υπ’ αρ. 8405/1931 συμβόλαιο δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου τα αδέλφια Ιωάννης 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου και ο Δημήτριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου, προέβησαν σε δωρεά 
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εκτάσεως (900) περίπου τ.μ. προκειμένου αύτη να χρησιμεύσει για την επέκταση και βελτίωση του 

υφιστάμενου νεκροταφείου υπό τον όρο να τους παραχωρηθεί έκταση (16) τ.μ. για να χρησιμεύσει 

ως οικογενειακός τάφος.  

Γ.  Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να κληθούν οι κληρονόμοι των ως άνω όπως καταθέσουν τα 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα για να τύχουν της δωρεάν παραχώρησης οικογενειακών τάφων μέχρι 

τις 24-4-2016  καθόσον με τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει και η δοθείσα παράταση αιτήσεων 

για τη χορήγηση διοικητικής πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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