
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.12η/13-11-2017 
Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 8/2017            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Τακτοποίηση-παραχώρηση τάφων στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆.Κ.Κρυονερίου». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36520/08-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 
83, 88 και 95 του Ν. 3852/2010 και Ν. 3463/2006 παρ. 4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4, δηλαδή: 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                                    Α π ό ν τ ε ς:   
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                             1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           
3.-Χιώτης Ηρακλής  
4.- Κάουλα Βασιλική   
                                                                                                    
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Παναγοπούλου Παναγιώτα. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενηµέρωσε το σώµα και είπε ότι, µετά την 
σύνταξη και πρωτοκόλληση της πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συµβουλίου 
κατατέθηκε έγγραφο από τρεις Τοπικούς Συµβούλους: κο Ηρακλή Χιώτη, κα Χατζηαθανασίου 
Αντιγόνη και κα Κάουλα Βασιλική  για Σύγκληση Τοπικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/10 για τέσσερα θέµατα. Ο Πρόεδρος ζήτησε στο σώµα να αποφασίσει εάν θα 
συζητηθούν τα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης. Οι Τοπικοί Σύµβουλοι κ. Ηρακλής Χιώτης, 
και κα Κάουλα Βασιλική  ψήφισαν να αποσυρθούν τα θέµατα για να συζητηθούν εντός 
ηµερήσιας διάταξης στο επόµενο συµβούλιο. 
Ο Πρόεδρος προχώρησε στην συνεδρίαση και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα και µοναδικό θέµα 
ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. Την µε αρ. πρωτ.: 8174/05.03.2014 αίτησή της κας Ντζούνη Νικολέτας 
2. Την µε αρ. πρωτ.: 29593/16.09.2014 αίτηση της κας Γκιώνη Ευφροσύνης 
3. Την µε αρ. πρωτ.: 29790/17.09.2014 αίτηση του κ. Θωµά Ιωάννη 
4. Την µε αρ. πρωτ.: 36524/17.11.2014 αίτηση της κας Ξουρή Μαρίας 
5. Την µε αρ. πρωτ.: 35864/23.12.2016 αίτηση της κας Γκούµα Ελπίδας 
6. Την µε αρ. πρωτ.: 31917/09.10.2017 αίτηση του κ. ∆εληµάρκου Ιωάννη 
7. Την µε αρ. πρωτ.: 34985/27.10.2017 αίτηση του κ. Ευθυµιόπουλου Γεωργίου 
8. Την µε αρ. πρωτ.: 34981/27.10.2017 αίτηση του κ. Ρίζου Κίµωνα 
9. Την µε αρ. πρωτ.: 35529/01.11.2017 αίτηση της κας Ζαβρίδου Όλγας 
10. Την µε αρ. πρωτ.: 35825/02.11.2017 αίτηση του κ. ∆ούκα Αριστείδη 
11. Την µε αρ. πρωτ.: 36308/08.11.2017 αίτηση της κας Σιδέρη Αιµιλίας 
12. Την µε αρ. πρωτ.: 36516/08.11.2017 αίτηση του κ. Μανουσάκη Χαράλαµπου 
13. Την µε αρ. πρωτ.: 36518/08.11.2017 αίτηση της κας Μπουµπούκη ∆ήµητρας 
14. Την µε αρ. πρωτ.: 35555/20.12.2016 αίτηση του κ. Μυλωνά Γεώργιο 
15. Το µε αρ.: 1070/Α/2007 ∆ιπλότυπο Είσπραξης για τέλος Νεκροταφείου 
16. Το µε αρ. πρωτ.: 37063/20.11.2014 Έγγραφο του ∆ηµάρχου προς τις ∆Κ 
17. Το µε αρ. πρωτ.: 32916/16.10.2017 έγγραφό µας 
18. Το µε αρ. πρωτ.: 33768/20.10.2017 απαντητικό έγγραφο ∆ηµάρχου   
 



 
 
Με τις υπό άνω σχετικές αιτήσεις (1 έως 13), που κατατέθηκαν στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Κρυονερίου, οι αιτούντες ζητούν έγκριση για παραχώρηση δικαιώµατος σύστασης 
οικογενειακού τάφου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου έναντι τιµήµατος, διαστάσεων 
“… διπλού τάφου ήτοι 2,50µ πλάτος και 2,20µ µήκος (α’ θέσης)…”,  σύµφωνα µε το άρθρο 11 
του «Κανονισµού Λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου Κοινότητας», ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε 
αρ.: 30/1998 ΑΚΣ της τέως Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη ∆ήµου ∆ιονύσου.  

Στο άρθρο 31 του Κανονισµού αναφέρεται ότι: “…∆ικαίωµα Οικογενειακού Τάφου θα έχουν 
όλοι οι δηµότες εφόσον το επιθυµούν…”. 

Ωστόσο µε το µε αρ. πρωτ.: 37063/20.11.2014 (σχετ. 16) έγγραφο του ∆ηµάρχου προς όλες τις 
∆ηµοτικές Ενότητες, αναστάλθηκε η παραχώρηση δικαιώµατος σύστασης οικογενειακών τάφων 
έναντι τιµήµατος, σε όλα τα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου έως 
την ψήφιση του Νέου Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων ∆ήµου ∆ιονύσου.  

Με το µε αρ. πρωτ.: 32916/16.10.2017 (σχετ. 17) έγγραφό µας προς τον ∆ήµαρχο. κ. Ζαµάνη 
∆ιονύσιο, ζητήσαµε να επιτραπεί και πάλι η διάθεση παραχώρησης του δικαιώµατος σύστασης 
οικογενειακού τάφου έναντι τιµήµατος καθώς η ψήφιση του νέου ενιαίου Κανονισµού 
Λειτουργίας Κοιµητηρίων έχει καθυστερήσει σηµαντικά από την ίδρυση του νέου 
Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου έως σήµερα και κατόπιν πολλών προφορικών και γραπτών 
αιτηµάτων κατοίκων και δηµοτών µε τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον απόκτησης 
οικογενειακού τάφου. 

Με το µε αρ. πρωτ.: 33768/20.10.2017 (σχετ. 18) απαντητικό έγγραφο του ∆ηµάρχου, αναφέρεται 
το εξής: "Γεγονός είναι ότι η ψήφιση ενιαίου κανονισµού κοιµητηρίων έχει καθυστερήσει και έχει 
προς το παρόν µαταιωθεί. Όµως µέχρι την ψήφιση ενιαίου κανονισµού εξακολουθούν να ισχύουν 
οι προγενέστεροι κανονισµοί κοιµητηρίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Στα πλαίσια αυτά δύναστε 
να λειτουργήσετε".  

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές συνηµµένες αιτήσεις από 1 έως 14 

2. Το άρθρο 31 του Κανονισµού Κοιµητηρίου Κρυονερίου (ΑΚΣ 30/1998) 

3. Το 32916/16.10.2016 έγγραφό µας (σχετ. 17) 

4. Το 33768/20.10.2017 έγγραφο ∆ηµάρχου (σχετ. 18) 

5. Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

6. Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

Καλείται το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου να αποφασίσει σχετικά για: 

1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση δικαιώµατος παραχώρησης για σύσταση διπλών 
οικογενειακών τάφων στους ανωτέρω ενδιαφερόµενους έναντι τιµήµατος.  

2. Αναφορικά µε το αίτηµα του κ. Μυλωνά Γεώργιου και σε συνέχεια της µε αρ.: 1/2017 
Απόφασης Τοπικού Συµβουλίου (3η/13.2.2017 Συνεδρίαση) και εν όψει της καθυστέρησης και 
µαταίωσης του ενιαίου κανονισµού κοιµητηρίων, σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο ∆ηµάρχου, 
προτείνω την άµεση δωρεάν µετατροπή του διπλού οικογενειακού τάφου, που φέρεται να έχει 
στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κρυονερίου σε τετραπλό οικογενειακό τάφο, διαστάσεων “…2,50µ 
πλάτος και 3,00µ µήκος (β’ θέσης)…”,  σύµφωνα µε το άρθρο 11 του «Κανονισµού 
Λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου Κοινότητας»,.  

 

 

 

 



 

3. Επί του θέµατος της κας Μαρίνη Καλλιόπης σας ενηµερώνουµε ότι µε αφορµή έγγραφό µας 
που εστάλη στο πλαίσιο διενεργούµενων εκταφών λόγω παρέλευσης 3ετίας από µονό τάφο που 
είχε παραχωρηθεί στην ενδιαφερόµενη, διαπιστώθηκε ότι για τον αναφερόµενο τάφο µε α/α 440, 
έχει πληρωθεί δικαίωµα παραχώρησης σύστασης µονού οικογενειακού τάφου έναντι τιµήµατος 
750€ σύµφωνα και µε το υπ’ αριθµό 1070/Α/2007∆ιπλότυπο Είσπραξης µε τέλος Νεκροταφείου 
750€. Σας γνωρίζουµε ότι παραχώρηση µονού τάφου για σύσταση οικογενειακού δεν 
προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό και ως εκ τούτου δεν παραχωρείται.  
Εν όψει της ανωτέρω διαπίστωσης της περιπτώσεως της κας Μαρίνη Καλλιόπης και κατ' 
εξαίρεση, βάσει της προαναφερόµενης κατάστασης, προτείνω τυπικά και επισήµως την 
παραχώρηση του εν λόγω µονού τάφου για σύσταση οικογενειακού. 

 
 Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χιώτης Ηρακλής ο οποίος συµφωνεί µε την παραχώρηση 
σύστασης διπλών οικογενειακών τάφων στους ανωτέρω ενδιαφερόµενους αλλά διευκρινίζει ότι: 
εάν ο αιτών είναι δικαιούχος και οφειλέτης σε µονό τάφο 3ετούς χρήσης και επιθυµεί στον ίδιο 
χώρο να του παραχωρηθεί διπλός, τότε προτείνει να πληρωθεί η διαφορά που προκύπτει από το 
ύψος του τιµήµατος δικαιώµατος παραχώρησης οικογενειακού τάφου,1500€ µείον 300€ το τέλος 
ταφής που έχει ήδη καταβληθεί µε την παραχώρηση του µονού 3ετούς διάρκειας, ήτοι να 
καταβληθεί το ποσό των 1.200€. 

          Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Κάουλα Βασιλική η οποία συµφωνεί µε την παραχώρηση 
σύστασης διπλών οικογενειακών τάφων στους ανωτέρω ενδιαφερόµενους. Ωστόσο προτείνει να 
µην επιτραπεί: 1) η παραχώρηση διπλού οικογενειακού στον Τοµέα του Κοιµητηρίου που 
παραχωρούνται µονοί τάφοι 2) η µετατροπή µονού τάφου 3ετούς διάρκειας σε διπλό οικογενειακό 
στον Τοµέα του Κοιµητηρίου που παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι καθώς η παραχώρηση 
µονού 3τούς χρήσης τάφου στους αιτούντες προέκυψε αυθαίρετα σε αυτό τον Τοµέα.  

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού  έλαβε υπόψη:  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με ψήφους 2 υπέρ και 2 κατά  

(Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.4 του .3463/2006 
"σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου") 

 
Μειοψήφησαν: οι σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου  ο κος Χιώτης Ηρακλής 
και η κα Κάουλα Βασιλική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή τους.                                                          
Εγκρίνει : 
α).Το δικαίωµα παραχώρησης για σύσταση διπλών οικογενειακών τάφων στους 
ενδιαφερόµενους έναντι τιµήµατος.  

β).Την άµεση δωρεάν µετατροπή του διπλού οικογενειακού τάφου σε τετραπλό οικογενειακό τάφο 
του κου Γεώργιου Μυλωνά . 
 
γ).Την κατ' εξαίρεση, παραχώρηση µονού τάφου για σύσταση οικογενειακού στην κα Μαρίνη 
Καλλιόπη. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/2017. 

 
Αφού εξαντλήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.- Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.- Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.- Κάουλα Βασιλική   
                                                                            
                                                                            


