
      Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 71406/19.12.2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  382/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Ρυθµίσεις θεµάτων διοικητικής πράξης παραχώρησης 

δικαιώµατος οικογενειακών τάφων και χρεώσεις 

αυτών 

 

Σήµερα στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 70287/12.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 

που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  12.12.2014.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 

∆.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

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

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την ρυθµίσεις θεµάτων διοικητικής πράξης 

παραχώρησης δικαιώµατος οικογενειακών τάφων και χρεώσεις αυτών. 

Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 69659/09.12.2014 έγγραφα της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου έχουν κατατεθεί αιτήσεις µε τις οποίες ζητείται η 

έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώµατος οικογενειακού τάφου σύµφωνα µε το άρθρο 

8 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 η αποσβεστική προθεσµία βεβαίωσης εσόδων 

ανατρέχει σε βάθος πενταετίας, µε δυνατότητα επέκτασης του χρόνου της στην 20ετία για τις 

εξαιρέσεις που καθιερώνει το άρθρο 32 του ν. 4304/2014,  πλην όµως πρέπει να διευκρινιστεί ο 

τρόπος υπολογισµού των σχετικών χρεώσεων (τέλη δικαιώµατος ανανέωσης  και τελών 

διατήρησης).   

Σύντοµο Ιστορικό  

Αρχικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αρ. 111/2012 απόφασή του ρύθµιζε τα θέµατα 

των οικογενειακών τάφων και τον τρόπο χορήγησης των διοικητικών πράξεων παραχώρησης 

αυτών. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή επί της οποίας εξεδόθη απόφαση (αρ. 

πρωτ. 45454/40302/2012) από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης η οποία 

αναφέρει επί λέξει: «Αποδεχόµαστε τη προσφυγή εφόσον αφορά δικαιούχους οικογενειακών 

τάφων που κατέχουν νόµιµα ∆ιοικητική Πράξη Παραχώρησης».  Κατά της απόφασης αυτής οι 

ενδιαφερόµενοι προσέφυγαν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 η οποία µε 

απόφασή της που διατυπώθηκε στο µε αρ. (2) πρακτικό της συνεδρίασης της 4ης Ιανουαρίου 2013 

απέρριψε στο σύνολό της την ασκηθείσα προσφυγή. Κατά της απόφασης αυτής ουδεµία 

προσφυγή έχει ασκηθεί και εποµένως ο ∆ήµος Ιλίου νόµιµα και βάσιµα δύναται να ρυθµίζει τα 

θέµατα τόσο την έκδοση διοικητικών πράξεων παραχώρησης οικογενειακών τάφων, όσο και τις 

επιβαλλόµενες χρεώσεις τελών.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αρχικά προσφεύγοντες κατά της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

έχουν ασκήσει αυτοτελή αγωγή απευθυνόµενη προς το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (αρ. 

καταθ. 16973/2014) µε αίτηµα την αναγνώριση δικαιώµατος χρήσεως οικογενειακού τάφου η 

οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν αναστέλλει ή µε οποιοδήποτε τρόπο δεσµεύει την υλοποίηση 
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της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έχει να κάνει µε τις ρυθµίσεις των οικογενειακών 

τάφων.  

Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω και τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης  η 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της για το περιεχόµενο των 

χρεώσεων την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του κάθε ενδιαφερόµενου και ακολούθως να 

επιµερίζει την οφειλή και ειδικότερα 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 2 του Κανονισµού.  

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

παράταση χρόνου ταφής (δικαιώµατα ανανέωσης).      

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

για την έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώµατος οικογενειακού τάφου.  

Κατά συνέπεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε τα (α) και (β).» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

ήδη καταθέσει αίτηση 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 2 του Κανονισµού.  

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

παράταση χρόνου ταφής (δικαιώµατα ανανέωσης).      

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω θα ισχύουν εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την έκδοση διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώµατος οικογενειακού τάφου.  

Οι ∆.Σ. κ.κ. κ.κ. Καούκης Χ., Κακούρης Α., Φεγγερός Β., Πατακιάς Π., Μίχος Π., ∆αλαµάγκας 

∆. Γρετσίστα Ε., Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ., Τσακανίκας Α., Τσίτσου Σ., Σταµατόπουλος Γ. & 

Χρόνης Γ. απέχουν. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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