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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Ορκι Επανάλθψθ  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 09.08.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 67/2021 

Θζμα 7ο: Επί αιτιςεωσ κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΕΛΑ περί χρζωςθσ ι μθ τελϊν ςτο Κοιμθτιριο τθσ 
Κοινότθτασ Νεράντηασ. 

 
Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Αυγοφςτου του ζτουσ 2021 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 5973/05.08.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Μιχαιλ Σδράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 22 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Περρισ Νικόλαοσ  

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Μπιτςάκου Αςπαςία  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      (δεν προςιλκαν αν και 
                 8.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                     προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 09.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 12.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, Προςιλκε ςτο 1ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                 14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                 15.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ  
                 16.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 17.  Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 18. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 20. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ, Αποχϊρθςε ςτο 4 κζμα θμ. διάταξθσ  
                 21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ, Αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 22. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ, Προςιλκε ςτο 2ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                  και αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
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      Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κ.κ.  
1. Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου       

2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ -  Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ 
  

     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Πρόεδροσ  Στιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ Σουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Επί αιτιςεωσ κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΕΛΑ 

περί χρζωςθσ ι μθ τελϊν ςτο Κοιμθτιριο τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ»  και ζκεςε υπόψθ των 

μελϊν τα κάτωκι:  

Α. Τθν με Α.Π. 5101/09-07-2021 Αίτθςθ του κ. Καςςελά, 

Β. Τθν από 13-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ ωσ κάτωκι : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : «Απόφαςθ περί χρζωςθσ ι μθ τελών τάφων ςτο Κοιμθτιριο Νεράτηασ». 

ΣΧΕΤ. 

: 
1. Κανονιςμόσ Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου – Βόχασ  (ΑΔΑ: 457ΡΩ9Π-ΓΜ5 – ΑΔ:215/2011) 

: 
2. Η αρ. 23/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΒΩ9Π-ΘΛΨ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου 
Βζλου-Βόχασ, περί «Ζγκριςθσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου Βόχασ» 

: 3. Η υπ’αρικ. πρωτ. 5101/09-07-2021 ειςερχ. αίτθςθ του Καςςελά Βαςίλειου 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά και ςυγκεκριμζνα τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 9  ςτο ανωτζρω 
ςχετικό (1) κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 9 ςτο ςχετικό ζγγραφο (2) και παρακαλοφμε όπωσ τεκεί θ 
παροφςα ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο προσ ςυηιτθςθ και λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ επί των 
διαλαμβανόμενων ςτο ςχετικό ζγγραφο (3) για τθ δωρεάν (ιτοι μθ χρζωςθ των αντίςτοιχων τελϊν) ι όχι 
διάκεςθ του τριπλοφ οικογενειακοφ τάφου με αρικμό 91 ςτο Κοιμθτιριο Νεράντηασ. Επιςθμαίνεται ότι ζνασ 
από τουσ τρεισ τάφουσ φιλοξενεί πεςόντεσ υπζρ πατρίδοσ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν επιτφμβια 
ςτιλθ (ςυνθμμζνεσ φωτογραφίεσ ςτθν αίτθςθ). 

 

  Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
 

Δρ. Βαμβάτςικοσ Παναγιώτθσ  
  ΤΕ13- Τεχν.Γεωπον. (ΜSc., PhD)  

 

Γ. Τθν υπϋ αρικμ. 66/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΓΒΗΩ9Π-Φ57 «Σροποποίθςθ 
τθσ υπϋ αρικμ. 23/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου Βόχασ» ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου και τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε νζο 
Κανονιςμό Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων, με τθ λιψθ νζασ απόφαςθσ»  και ειδικότερα το «Άρκρο 9   –  
Δωρεάν διάκεςθ τάφων» 
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Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και εφόςον υπάρχει επάρκεια τάφων, δφναται να 
παραχωροφνται ταφοπζδια για κοινοφσ τάφουσ τριετίασ , τιμισ ζνεκεν πρόςκαιρα ι ςτο διθνεκζσ, 
δωρεάν για ενταφιαςμό προςϊπων, που με τθν εκνικι, δθμοτικι, κοινωνικι δράςθ τουσ 
προςζφεραν  ςτο Διμο και ςτο Ζκνοσ υπθρεςίεσ, ι ζπεςαν κατά τθν εκτζλεςθ υπθρεςιακοφ τουσ 
κακικοντοσ ι ςε ανκρϊπουσ που διακρίκθκαν με εξαίρετεσ πράξεισ. Η ταφι τουσ δεν δθμιουργεί 
προχποκζςεισ ταφισ ςυγγενϊν τουσ (ΑΠ 1331/80 ΝοΒ 29 ςελ. 668). Ήτοι, ο χαρακτιρασ των τάφων 
αυτϊν είναι προςωποπαγισ, το δικαίωμα των οποίων δεν υπάρχει με τθν ανακομιδι του νεκροφ, 
οπότε ο διμοσ μπορεί να τουσ διακζςει για τθν ταφι άλλων προςϊπων. Επίςθσ είναι δυνατό το 
δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίςει τα οςτά των πιο πάνω νεκρϊν να τοποκετοφνται δωρεάν ςε 
μία από τισ οςτεοκικεσ που υπάρχουν ςτο οςτεοφυλάκιο. 
Οι άποροι, κατόπιν  προςκομίςεωσ  νομίμου  πιςτοποιθτικοφ απορίασ (ι αν είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτθν κατάςταςθ απόρων που τθρεί θ ςχετικι οργανικι μονάδα του Διμου),  δεν  κα  
επιβαρφνονται  με  οποιοδιποτε  τζλοσ  και  ενταφιάηονται  και εκταφιάηονται  δωρεάν, ςε τάφο 
τριετοφσ  χριςεωσ. Ο χαρακτιρασ των τάφων αυτϊν είναι κοινόσ και το δικαίωμα επί αυτϊν 
εξαντλείται με το πζρασ του οριςμζνου χρόνου. ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του 
υπόχρεου για παράταςθ ι μεταφορά των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο  ιςχφουν τα προβλεπόμενα 
περί αντίςτοιχων τελϊν και δικαιωμάτων…» 
 

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Ψιφιςε κετικά και ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ )  

 
 

    Εγκρίνει τθ δωρεάν διάκεςθ ενόσ από τουσ τρείσ τάφουσ ςτθ κζςθ με αρικμό 91,  που φιλοξενεί 

πεςόντεσ υπζρ πατρίδοσ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν επιτφμβια ςτιλθ, που βρίςκεται ςτο 

Κοιμθτιριο τθσ Κοινότθτασ Νεραντηασ, ςχετικά με τθν αίτθςθ του υπόχρεου κ. Βαςιλειου Καςςελά 

του Δθμθτρίου. 

 
 
 
 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 67/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Τα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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