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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση λάθους προηγούµενης πράξης παραχώρησης Οικογενειακού  
  Τάφου 

 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ:  
Όπως προκύπτει από τα παραχωρητήρια των οικογενειακών τάφων του Κοιµητηρίου 
Άνοιξης, ο πρώην ∆ήµος Άνοιξης και νυν ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 
το έγγραφο µε αρ. πρ. 301/09-11-01 εγκρίνει την παραχώρηση στη Βασιλική Σωτήρχου 
του µονού οικογενειακού τάφου µε τον αριθµό 066. Στη συνέχεια µε το αρ. πρ. 2054/12-
11-01 έγγραφο εγκρίνει στη Μπερτόλη Ειρήνη την παραχώρηση του ίδιου οικογενειακού 
τάφου, µε την προϋπόθεση της καταβολής του ποσού των 100.000δρχ αντίστοιχα για 
την κυρία Σωτήρχου και την κυρία Μπερτόλη. Η κυρία Σωτήρχου εξοφλεί το ποσό των 
100.000δρχ σε δύο δόσεις: 1. στις 20-11-01 – 50.000δρχ & 2. στις 15-01-02 – 146,73€ 
και η κυρία Μπερτόλη Ειρήνη σε µία δόση εφάπαξ στις 20-11-01 – 100.000δρχ. Ως εκ 
τούτου διαπιστώνουµε ότι ο πρώην ∆ήµος Άνοιξης, έχει παραχωρήσει από αµέλεια τον 
µονό οικογενειακό τάφο µε το νούµερο 066 σε δύο δικαιούχους οι οποίοι κατέβαλαν 
ξεχωριστά ο καθένας το ποσό παραχώρησης. 
Οι ενδιαφερόµενες, η µεν κυρία Σωτήρχου Βασιλική δηλώνει ότι επιθυµεί  την 
διακράτηση του παραχωρηθέντος οικογενειακού τάφου, µε αίτηση που υπέβαλε στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης µε αρ. πρ. 190/12-04-13, η δε κυρία Μπερτόλη Ειρήνη 
συµφωνεί µε παραχώρηση άλλου σε αυτήν οικογενειακού τάφου δεδοµένου ότι έχει ήδη 
πληρώσει προς τούτο και για το λόγο αυτό υπέβαλε επίσης νέα αίτηση µε αρ. πρ. 
191/12-04-13 µε την οποία παρατείται και του δικαιώµατός της από τον 066.  
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κατά συνέπεια των ανωτέρω: 
Προτείνουµε την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη λήψη 
απόφασης για: 
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1. την αποδοχή της αίτησης, της Μπερτόλη Ειρήνης και της Σωτήρχου Βασιλικής λόγω 
σφάλµατος του πρώην ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης για λόγους χρηστής 
διοίκησης 

2. την αποσαφήνιση και επικαιροποίηση ότι το παραχωρητήριο του οικογενειακού 
τάφου µε αριθµό 066 παραµένει έγκυρο και ισχυρό επ’ ονόµατι της κυρίας 
Σωτήρχου Βασιλικής 

3. τη διόρθωση και τροποποίηση του παραχωρητηρίου του οικογενειακού τάφου µε 
αριθµό 066 της κυρίας Μπερτόλη Ειρήνης λόγω του ότι σε αυτήν παραχωρείται ο 
ίδιος τάφος, άλλως ανάκληση τούτο και έγκριση παραχώρησης τάφου µε αριθµό 438 
χαρακτηρίζοντάς τον οικογενειακό και ταυτόχρονα αποχαρακτηρίζοντάς τον από 
πενταετούς χρήσης. 

 
 
Συνηµµένα: 1. Η υπ’ αρ.: 23/2013 απόφαση της ∆.Κ. Άνοιξης 

 2. Η υπ’ αρ.: 190/12-04-13 αίτηση της Σωτήρχου Βασιλικής 
 3. Η υπ’ αρ.: 191/12-04-13 αίτηση της Μπερτόλη Ειρήνης 
  
  
  

 
  Με εντολή ∆ήµαρχου 
  Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
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