
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11η Συνεδρίαση  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Της 31-5-2013 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμός Απόφασης 20/2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ  14569  

                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Της 11ης Συνεδρίασης την 31-5-2013 Συνεδρίασης του  Τοπικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης . 

 

Στην Άνοιξη  και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 31 του μηνός Mαϊου του 
έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα 
από την με αριθ. Πρωτ.: 252/27-5-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε ένα  Σύμβουλο, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  αρθ.  
88  του  Ν.  3852/2010  για  συζήτηση  &  γνωμοδότηση  των παρακάτω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης: 

 

  
  Θέμα 1ο: «Γνωμοδότηση στην με αρ. πρωτ. 241/Δ.Κ.Α 16-5-2013  αίτηση   του  
κ.Δομένικου Ζαχαρία του Γεωργίου και της Μαρίας Δομένικου, περί παροχής ή μη 
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
με τον διακριτικό τίτλο  «EUPHORIC LAND M.ΕΠΕ», επί της Λ. Μαραθώνος 33,με νόμιμο 
εκπρόσωπο τον  κ. Ζαχαρία Δομένικο του Γεωργίου και της Μαρίας Δομένικου». 
 

Θέμα 2ο: «Διόρθωση λάθους προηγούμενης πράξης παραχώρησης Οικογενειακού 
Τάφου ». 

 

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κκ 
Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ – Πρόεδρος  Σοφούλη Ευαγγελία  -  Μέλος 

(Δικαιολογημένη) 
Μανώλογλου Χρύσα -  Μέλος Θεοφίλου Σπυρίδων -  Μέλος 
Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος  
 

 

 
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ Τσιλιγκίρης Μιχαήλ ο οποίος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.       



 

 
 

Με την υπ αριθμ.76/2013 απόφαση Δημάρχου τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο 
του Δήμου Διονύσου κα. Mπουρτζόγλου Φανουρία . 
Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ.Θεοφίλου Σπυρίδωνας προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης  «Διόρθωση λάθους 
προηγούμενης πράξης παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου ». 
 

 Το  μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ.Θεοφίλου Σπυρίδων πήρε το λόγο και είπε: 
 1.Στην εισήγηση δεν υπάρχει αίτηση της κ.Μπερτόλη Ειρήνης αλλά δύο φορές η αίτηση 
της κ.Σωτήρχου Βασιλικής. 
 2.Στα έγγραφα με τον τίτλο ¨Παραχώρηση Κοιμητηρίου (αρ.συν.4&9)” είναι ίδια. 
 3.Λείπει η υπ'αρ.148/2001 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Άνοιξης. 
  4.Δεν αναφέρεται στην υπ'αρ. προηγούμενη αίτηση ο αριθμός εγκριτικής απόφασης. 
 Κλείνοντας προτείνω:Στην υπόθεση μπορεί να δώσει λύση Δικαστική απόφαση η οποία 
να  δίνει εντολή την οποία ο Δήμος θα εκτελέσει. 
 Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και είπε “μετά την αρχική εισήγηση προέκυψαν νέα στοιχεία 
γι'αυτό προτείνω:Tην αναβολή του εν λόγω θέματος και να επανέλθουμε με σωστή 
εισήγηση εκ νέου και να υπάρξει γνωμοδότηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου”. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
Όπως ενημερώθηκα από το τμήμα Εσόδων του Δήμου Διονύσου και όπως προκύπτει από 
τα παραχωρητήρια Οικογενειακών Τάφων του Κοιμητηρίου Άνοιξης φαίνεται ότι ο μονός 
τάφος με αριθμό 066 έχει παραχωρηθεί σε δύο (2) δικαιούχους οι οποίοι έχουν 
καταβάλει ξεχωριστά ο καθένας για τον εαυτό του ολόκληρο το ποσό παραχώρησης 
μονού τάφου. 
Προς άρση του προβλήματος και επειδή δεν είναι δυνατή, λόγο παρέλευσης χρόνων  ( 
πλέον της δεκαετίας )  η επιστροφή του ποσού, η λύση βρίσκεται στην παραχώρηση 
δεύτερου μονού Οικογενειακού Τάφου στον έναν εκ τον δύο δικαιούχων σύμφωνα και με 
τις νεότερες αιτήσεις την υπ’ αρ. πρωτ.: 190/12.4.2013 Δ.Κ.Α. της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και την 
υπ’ αρ. πρωτ.: 191/12.4.2013  Δ.Κ.Α της ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ που υπέβαλαν ο καθένας 
ξεχωριστά. 
Προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση προς το Τοπικό  Συμβούλιο σχετικά με 
τη νομιμότητα της Εισήγησης, ζητήθηκε η τοποθέτηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου κ.Βασιλείου Ιωάννη,ο οποίος με το υπ’αρ. 11847/20-5-2013 έγγραφό του, μας 
γνωρίζει τη θέση του η οποία είναι σύμφωνη με την εισήγηση και με την αρχή της 
χρηστής διοίκησης. 

 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Βάση του Κανονισμού του  Κοινοτικού Κοιμητηρίου Άνοιξης με αρ. απόφασης 86/2000 και 
ειδικότερα το   άρθρο 5 . Προτείνω ο τάφος Νο 066 να παραχωρηθεί στην ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ και ο Νο 438 ο οποίος είναι πενταετής και να χαρακτηριστεί σε οικογενειακό 
τάφο  στην ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, σε εκπλήρωση της πράξης του τοπικού Συμβουλίου μας 
θα εκδοθούν δύο (2) ΝΕΑ παραχωρητήρια για τους παραπάνω τάφους και στο όνομα του 
κάθε αιτούντος. 



 

 
 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 
 

1. Αίτηση της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ με αρ. πρωτ. 190/12.4.2013 Δ.Κ.Α 
2. Αίτηση της ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ με αρ. πρωτ. 191/12.4.2013 Δ.Κ.Α 
3. Παραχωρητήρια Πράξη Ταφής με αρ. πρωτ. 301/23.1.2002 της ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
4. Παραχώρηση Χρήσης Γης στο Κ. Κοιμητήριο με αρ. πρωτ. 301/9.11.2001 της  

ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
5. Αίτηση της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ με αρ. πρωτ. 301/31.1.2001 
6. Διπλότυπο Είσπραξης 6192399/Β/20.11.2001 της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
7. Διπλότυπο Είσπραξης 6585793/Β/15.1.2002 της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
8. Παραχωρητήρια Πράξη Ταφής με αρ. πρωτ. 2054/11-12-2001 της ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
9. Παραχώρηση Χρήσης Γης στο Κ. Κοιμητήριο με αρ. πρωτ. 2054 /12-11 -2001 της 

ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
10.  Αίτηση της  ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ με αρ. πρωτ. 2054/29-6-2001 
11.  Διπλότυπο Είσπραξης 6579661/Β/20-11-2001 της ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
12.  Διπλότυπο Είσπραξης 0008061/Α/27-6-2006 της ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
13.  Κανονισμού του  Κοινοτικού Κοιμητηρίου Άνοιξης με αρ. απόφασης 86/2000 και 

ειδικότερα το   άρθρο 5 
14. Tο υπ’αρ.12262/22-4-2013 έγγραφο του Προέδρου της Δ.Κ Άνοιξης προς τη Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. 
15.  Το υπ’αρ. 14847/20-5-2013 Ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου κ.Ιωάννη Βασιλείου 
 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
                                                       την Αναβολή του θέματος 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 20/2013. 
                           Αφού συντάχθηκαν ,υπογράφησαν όπως ακολούθως 
 

Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ   Θεοφίλου Σπυρίδων-μέλος 

  Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος  
  Μανώλογλου Χρύσα -  Μέλος 

 
 
 

   
   

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  

της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  
 
 

                                   Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ 


