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ΑΔΑ: 70Π5ΩΞ1-ΙΒΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334
Αποδέσμευση πίστωσης και επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο
Πρακτικό της με αριθ. 27/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, της 9ης του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015.
Στο Χολαργό σήμερα, 09/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
29454/04-12-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 25 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Οικονόμου Δ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε.,
Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α.,
Αρβανίτη Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης
Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α.,
Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παρίση Χ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Τούτουζας Δ.,
Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., Πολυκαλά Χ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Τσικρικώνη, η οποία είπε
τα κάτωθι:

ΑΔΑ: 70Π5ΩΞ1-ΙΒΞ
Α) Με την υπ’ αριθ. 212/16-09-2015 απόφασή του, το Δ.Σ. είχε εγκρίνει την
επιστροφή του υπ’ αριθμ. Δ 511 μονού οικογενειακού τάφου από τους κ.κ.
Κουντουρά Σοφία και Κουντουρά Ηλία και την αποζημίωση αυτών με το ποσό των
5.500,00€. Με νεότερη απόφασή του και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 288/11-112015, έγινε ανάκληση της 212/2015 απόφασής του.
Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποδέσμευση
του ποσού 5.500,00€ από την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 405 που έχει
ήδη δεσμευθεί με την υπ’ αριθμ. 212/16-09-2015 απόφαση Δ.Σ., όπως αυτή
αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα
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Β) Η κυρία Μαρία συζ. Ιωάννη Στόλη το γένος Γεωργίου Τσαμπαλά, με την υπ’
αριθμ. 26721/05-11-2015, αίτησή της, ζητά να επιστρέψει τον υπ’ αριθ. Ι’ 1811
μονό οικογενειακό τάφο στο Δήμο.
Αρχική δικαιούχος του ως άνω τάφου ήταν η ιδία, δυνάμει του από 24/07/1992
παραχωρητηρίου με αριθμό 1811, του τέως Δήμου Παπάγου.
Ο υπ’ αριθμ. Ι’ 1811 οικογενειακός τάφος ανήκει στην κατηγορία των «μονών»
οικογενειακών, με την τρέχουσα τιμή διάθεσής του να ανέρχεται στο ποσό των
11.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 67/2010 Α.Δ.Σ. τέως Δήμου Παπάγου. Σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 8 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Π.,
η επιστροφή οικογενειακών τάφων από τους δικαιούχους στο Δήμο
πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αποζημίωση
των δικαιούχων ίση με το 50% της τρέχουσας τιμής διάθεσης του τάφου.
Ως εκ των ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της επιστροφής
του εν λόγω τάφου από την κ. Μαρία συζ. Ιωάννη Στόλη το γένος Γεωργίου
Τσαμπαλά, στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και η αποζημίωση αυτής με το ποσό
των 5.500,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.1000 και την
περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του Προϋπολογισμού του
Δήμου, έτους 2015.
Γ) Ο κ. Σωτηρίου Γεώργιος, με την υπ’ αριθμ. 23025/01-10-2015 αίτησή του ζητά να
επιστρέψει τον υπ’ αριθμ. Β 70 μονό οικογενειακό τάφο στο Δήμο.
Αρχικός δικαιούχος του ως άνω τάφου ήταν η Σωτηρίου Έλενη, δυνάμει του από
01/09/1986 παραχωρητηρίου, του τέως Δήμου Παπάγου. Η ανωτέρω απεβίωσε την
21η Οκτωβρίου 2005, αφήνοντας ως εγγύτερο συγγενή της, τον γιο της, Γεώργιο
Σωτηρίου του Αντωνίου, σύμφωνα με το από 08/09/2015 πιστοποιητικό
πλησιέστερων συγγενών που εκδόθηκε από το Δήμο Αθηναίων.
Ο υπ’ αριθμ. Β 70 οικογενειακός τάφος ανήκει στην κατηγορία των «μονών»
οικογενειακών, με την τρέχουσα τιμή διάθεσής του να ανέρχεται στο ποσό των
11.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 67/2010 Α.Δ.Σ. τέως Δήμου Παπάγου. Σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 8 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Π., η
επιστροφή οικογενειακών τάφων από τους δικαιούχους στο Δήμο
πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αποζημίωση
των δικαιούχων ίση με το 50% της τρέχουσας τιμής διάθεσης του τάφου.
Ως εκ των ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της επιστροφής
του εν λόγω τάφου από τον κ. Σωτηρίου Γεώργιο, στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού
και η αποζημίωση αυτού με το ποσό των 5.500,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει
τον Κ.Α. 80.8261.1000 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση
του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.
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Δ) H κα Μασουρίδου Γεωργία, με την υπ’ αριθμ. 25264/22-10-2015 αίτησή της ζητά
να επιστρέψει τον υπ’ αριθμ. Μ 128 μονό οικογενειακό τάφο στο Δήμο.
Αρχικός δικαιούχος του ως άνω τάφου ήταν η ιδία, δυνάμει του από 24/10/2000
παραχωρητηρίου, του τέως Δήμου Παπάγου.
Ο υπ’ αριθμ. Μ 128 οικογενειακός τάφος ανήκει στην κατηγορία των «μονών»
οικογενειακών, με την τρέχουσα τιμή διάθεσής του να ανέρχεται στο ποσό των
11.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 67/2010 Α.Δ.Σ. τέως Δήμου Παπάγου. Σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 8 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Π., η
επιστροφή οικογενειακών τάφων από τους δικαιούχους στο Δήμο
πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αποζημίωση
των δικαιούχων ίση με το 50% της τρέχουσας τιμής διάθεσης του τάφου.
Ως εκ των ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της επιστροφής
του εν λόγω τάφου από την κα Μασουρίδου Γεωργία, στο Δήμο Παπάγου –
Χολαργού και η αποζημίωση αυτής με το ποσό των 5.500,00 €. Η εν λόγω δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.1000 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές
χρημάτων», πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.
Ε) Οι κ.κ. Λυδάκη Μαρία, Λυδάκη Ευαγγελία και Λυδάκης Χαράλαμπος, με τις υπ’
αριθμ. 27909/18-11-2015, 27906/18-11-2015 και 27908/18-11-2015 αιτήσεις τους,
αντίστοιχα, ζητούν να επιστρέψουν τον υπ’ αριθμ. Μ 141 διπλό οικογενειακό τάφο
στο Δήμο.
Αρχικός δικαιούχος του ως άνω τάφου ήταν ο Σοφοκλής Λυδάκης, σύζυγος της
Μαρίας και πατέρας της Ευαγγελίας και του Χαράλαμπου, βάσει του υπ’ αριθμ.
1189 αριθ. δημοτολογίου, δυνάμει του από 2/9/1986 παραχωρητηρίου, του τέως
Δήμου Παπάγου.
Ο υπ’ αριθμ. Β 141 οικογενειακός τάφος ανήκει στην κατηγορία των «διπλών»
οικογενειακών, με την τρέχουσα τιμή διάθεσής του να ανέρχεται στο ποσό των
22.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 67/2010 Α.Δ.Σ. τέως Δήμου Παπάγου. Σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 8 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Π., η
επιστροφή οικογενειακών τάφων από τους δικαιούχους στο Δήμο
πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αποζημίωση
των δικαιούχων ίση με το 50% της τρέχουσας τιμής διάθεσης του τάφου.
Ως εκ των ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της επιστροφής
του εν λόγω τάφου από τους κ.κ. Λυδάκη Μαρία, Λυδάκη Ευαγγελία και Λυδάκη
Χαράλαμπο, στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και η αποζημίωση αυτών με το ποσό
των 11.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.1000 και την
περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του Προϋπολογισμού του
Δήμου, έτους 2015.
ΣΤ) Εγκρίνει τη διάθεση - δέσμευση συνολικού ποσού 27.500,00 στον ΚΑ
80.8261.1000 έτους 2015, για τις αποζημιώσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω
επιστροφές τάφων στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
A) Εγκρίνει την αποδέσμευση του ποσού των 5.500,00€ από την Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 405 που έχει ήδη δεσμευθεί με την υπ’ αριθμ.
212/16-09-2015 απόφαση Δ.Σ., όπως αυτή αναγράφεται στο συνημμένο πίνακα:
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Β) Την επιστροφή από την κ. Μαρία συζ. Ιωάννη Στόλη το γένος Γεωργίου
Τσαμπαλά, στο Δήμο του υπ’ αριθ. Ι’ 1811 μονού οικογενειακού τάφου,
Γ) Tην επιστροφή από τον κ. Σωτηρίου Γεώργιο, στο Δήμο, του υπ’ αριθ. Β 70 μονού
οικογενειακού τάφου,
Δ) Την επιστροφή από την κα Μασουρίδου Γεωργία, στο Δήμο του υπ’ αριθ. Μ 128
μονού οικογενειακού τάφου,
Ε) Την επιστροφή από τους κ.κ. Λυδάκη Μαρία, Λυδάκη Ευαγγελία και Λυδάκη
Χαράλαμπο, στο Δήμο του υπ’ αριθ. Μ 141 διπλού οικογενειακού τάφου.
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα καταβάλλει στην κ. Μαρία συζ. Ιωάννη Στόλη το
γένος Γεωργίου Τσαμπαλά το ποσό των 5.500,00 €, στον κ. Σωτηρίου Γεώργιο το
ποσό των 5.500,00 €, στην κα Μασουρίδου Γεωργία το ποσό των 5.500,00 € και
στους κ.κ. Λυδάκη Μαρία, Λυδάκη Ευαγγελία και Λυδάκη Χαράλαμπο το ποσό των
11.000,00€.
Το συνολικό ποσό των 27.500,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.1000, έτους 2015,
για τις αποζημιώσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω επιστροφές τάφων στο
Δήμο Παπάγου-Χολαργού.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεμούνδος Γ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Δημήτριος Οικονόμου
Τα Μέλη
Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ.,
Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη
Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας
Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ.,
Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ.

