INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.26 20:11:29
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣ36ΩΡΠ-ΖΚΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 98/2019
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
35. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4027/7.3.2019
(Ορθή επανάληψη 8.3.2019) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου
Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Πέτκος Χρήστος
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5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ρυσάφης Αντώνιος

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Σαμλίδης Μιχαήλ

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Σόντρας Ιωάννης

8

Δίου Αναστάσιος

19

Ταμβίσκου Ευτυχία

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Ταπαζίδης Δημήτριος

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Τσιβόγλου Χρήστος

11

Κούκος Γεώργιος

22

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Φουνταλής Μιχαήλ

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

3

Μάρκου Διονύσιος
Η Δημοτική Σύμβουλος κα

Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση

κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα εξήλθε της

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά
τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
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β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να
συζητούν τα θέματα.
Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικον. έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
με την ακόλουθη σειρά 6ο έως 16ο, 37ο και 22ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 3.«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών
αποκομιδής

απορριμμάτων

και

οδοκαθαρισμού»,

4.«Άνοιγμα

Τραπεζικού

λογαριασμού για το έργο CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με
τίτλο «προμήθεια τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) καθώς και προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος
για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας»», 6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη
εξόδων κηδείας» και 7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακύρωσης ενώπιον
του ΣτΕ κατά της με αριθμ. οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης
του

Αναπληρωτή

Υπουργού

Οικονομικών

που

αφορά

στον

καθορισμό

λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παραγ. 10 άρθρο 69α του Ν.
4270/2014 όπως ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4078/7.3.2019
εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν
παραχώρηση τάφων, ως εκδήλωση τιμής προσώπων που με την κοινωνική ή
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πολιτική τους δράση προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο δήμο ή το έθνος
γενικότερα (ΑΠ 1331/80).
Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών ως προσωπικών (κοινών) – το δικαίωμα
επί των οποίων εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού, οπότε ο δήμος
μπορεί να τους διαθέσει για την ταφή άλλων προσώπων- ή οικογενειακών
προσδιορίζεται στην ίδια την απόφαση ή στον ισχύοντα κανονισμό ή μελλοντικό
τροποποιητικό.
Εάν η πράξη παραχώρησης ή ο κανονισμός δεν ορίζουν τίποτε σχετικά
με το θέμα αυτό, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι παραχωρηθέντες κατά τον
ανωτέρω τρόπο τάφοι είναι οικογενειακοί, μπορούν δηλαδή να ενταφιασθούν
σε αυτούς τα πρόσωπα που απαριθμούνται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ΑΝ
582/68.
Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στο δικαιούχο και τα
περιοριστικώς αναφερόμενα μέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης ορισμένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί
με ρητή πράξη του συλλογικού οργάνου, δημοτικού συμβουλίου, της αρμόδιας
δημοτικής αρχής, με την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον
δικαιούχο.
Ως άδεια χρήσης πράγματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του
οικείου ΟΤΑ, η πράξη παραχώρησης οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή
διοικητική πράξη, με την οποία ιδρύεται έννομη σχέση δημοσίου και όχι
ιδιωτικού δικαίου, με περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου
παρέχεται δικαίωμα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του
δικαιούχου. Δεν έχουν, συνεπώς, εφαρμογή οι σχετικοί με την κτήση,
μεταβίβαση και απώλεια των ιδιωτικών δικαιωμάτων κανόνες (παραγραφή,
χρησικτησία, κληρονομική διαδοχή, μεταβίβαση κλπ), υπόκειται δε το
δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου στη μονομερή και εξουσιαστική
επέμβαση του Δήμου, ως φορέα δημόσιας διοίκησης.
Εξάλλου, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι μετά τον θάνατο και
τον ενταφιασμό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόμιμου δικαιούχου,
εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός
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περιέρχεται στον Δήμο προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του μετά την πάροδο
ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να
είναι μικρότερος της πενταετίας.
Η

σύσταση

και

παραχώρηση

οικογενειακού

τάφου

ενεργείται

αποκλειστικά υπέρ του αιτούντος και θεωρείται τελειωμένη με την έκδοση της
σχετικής πράξης Δημάρχου, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου [ΣτΕ
3071/2014].
Με τη με αριθμ. πρωτ. 9981/29.05.2018 αίτηση τους η οικογένεια του
εκλιπόντος Δημητρίου Αλεβίζου του Βασιλείου, δημοτικού υπαλλήλου, ήτοι η
σύζυγος και τα τέκνα του, αιτούνται την παραχώρηση χρήσης του τάφου, ως
οικογενειακού, εντός του οποίου έχει ενταφιαστεί ο αποβιώσας.
Με βάσει τα παραπάνω θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο
για την τιμητική διάθεση ή μη, οικογενειακού τάφου προς την οικογένεια
Δημητρίου Αλεβίζου του Βασιλείου, δημοτικού υπαλλήλου, για τις άοκνες
υπηρεσίες του και την πολύχρονη προσφορά του στα δημοτικά κοιμητήρια.
Είναι γνωστός σε όλους τους δημότες μας ο ακέραιος και αδαμάντινος
χαρακτήρας του εκλιπόντος, αλλά και η υπεράνθρωπη προσπάθεια που
κατέβαλε για τη δημιουργία και συντήρηση των σημερινών κοιμητηρίων της
Έδεσσας.
Για αυτό το κοινωνικό του έργο προτείνω να εκδώσετε απόφαση
παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής στην οικογένεια του Δημητρίου
Αλεβίζου του Βασιλείου».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 3, παρ. 3 του Α.Ν. 582/68 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου προς την οικογένεια
Δημητρίου Αλεβίζου του Βασιλείου, πρώην δημοτικού υπαλλήλου, ως εκδήλωση
τιμής για τις άοκνες υπηρεσίες του και την πολύχρονη προσφορά του στα
δημοτικά κοιμητήρια.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 98/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασμα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 26.3.2019

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,
Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία,
Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Δημάρχου Ξ. Μήτσκου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Καθαριότητας Δ. Ζήμνα

-

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου Μ. Βλάχου - Κατσάρα
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