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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 18/23.06.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  145/2021 
 
Θέμα 27ο  Η.Δ.: «Περί ευπρεπισμού οικογενειακού τάφου στο δημοτικό κοιμητήριο Άσσου»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 164οικ.10556/01.6.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2467/10-6-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 
6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 16685/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων 
χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Μελέτης Χρήστος 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Σπύρου Παναγιώτης 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4. Ταγαράς Βασίλειος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα Αντ/δρος 
7. Σταυρέλης Νικόλαος 
8. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
9. Μουρούτσος Γεώργιος 

 10.Δόντης Μιχαήλ 
 11.Λαμπρινός Παναγιώτης 
 12.Κονδύλης Μαρίνος 
 13.Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε στην αρχή του 1ου  
      ΘΗΔ 
 14.Πλατής Σπυρίδων 
 15.Καρασάββας Ιωάννης 

10.          
      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΧΥΩΛ7-ΔΕΩ



Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση, δεν  συμμετείχε κανένας.   
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 
ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο  ««Περί ευπρεπισμού οικογενειακού τάφου στο δημοτικό κοιμητήριο Άσσου»,   
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14-5-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: «Εισήγηση περί ευπρεπισμού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άσσου» 
Σχετ.  1.Το με αριθμ. πρωτ. 224638/40008/2017 έγγραφο ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

    2.Το με αριθ. πρωτ. 52982/15.11.2017 έγγραφο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  
           3.Το με αριθμ. πρωτ. 224638/11407/2018 έγγρφο ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
            4. Το με αριθμ. πρωτ. 10644/19.3.2018 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
            5.Την υπ΄ αριθμ.πρωτ.7704/5.3.2020 αίτηση της κας Ροτζιώκου 
            6.Την υπ΄αριθμ. πρωτ.20161/14.7.2020 αίτηση της κας Μπεκιάρη Κωνσταντίνας, ως πληρεξούσια δικηγόρος του κου Μπονάτσου   
              Σπυρίδωνα 
            7.Το με αριθμ. πρωτ. 20472/16.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων 
            8.Η με αριθμ. πρωτ. 21191/23.7.2020 αναφορά του κου Μπονάτσου   
            9.Το υπ΄αριθμ. πρωτ.26950/2020 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περι   
               οικογενειακού τάφου    
            10.Την υπ΄αριθμ. 51/523/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Σύνταξης γνωμοδότησης  
            11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 39204/2020 γνωμοδότηση της οριζόμενης δικηγόρου 
            12.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2585/2021 Κοινοποίηση Γνωμοδότησης 
            13.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4234/2021 έγγραφο της κας Κρητικού Ολυμπίας 
            14.Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 224638/6243/2021 και Φ1600.2/224638/6243/2021 έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη  
 
 

Λάβαμε στην υπηρεσία μας τη με υπ΄αριθμ. πρωτ. 7704/2020 αίτηση της κας Ροτζιόκου Ευαγγελής που αφορούσε σε 
ευπρεπισμό οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό κοιμητήριο Κοινότητας Άσσου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθμ. 
πρωτ. 9932/2018 (224638/11407/2018) έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το με αριθμ. πρωτ. 10644/2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ήτοι μετατόπιση του οικογενειακού τάφου του κου Μπονάτσου με εκταφή του τελευταίου 
θανόντος προκειμένου το μνήμα της κας Ροτζιόκου να αποκτήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται στο Ν. 582/1968. 
Στη συνέχεια η υπηρεσία μας απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 20472/2020 έγγραφο προς τον κ. Μπονάτσο Σπυρίδωνα και 
επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς προκειμένου να οργανωθεί η εργασία ανόρυξης και μεταφοράς των οστών. Ακολούθησε η 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 21191/2020 αναφορά του κου Μπονάτσου με την οποία αιτήθηκε ο Δήμος Κορινθίων να απέχει από 
οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή. Κατόπιν με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 26950/2020 
ζητήθηκε από την υπηρεσία μας ο ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά και λάβαμε την υπ΄αριθμ. 
39204/2020 Γνωμοδότηση την οποία αποστείλαμε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2585/2021 έγγραφό μας στους ενδιαφερόμενους 
προκειμένου να λάβουμε γνώση. Ακολούθησαν τα ανωτέρω 13 & 14 σχετικά έγγραφα. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω έγγραφα, το γεγονός ότι από την αναζήτηση της υπηρεσίας μας δεν βρέθηκε σχετική 
προηγούμενη του έτους 2020 έγγραφη αίτηση της κας Ροτζιόκου περί ευπρεπισμού του οικογενειακού τάφου ούτε και 
έγγραφη αρνητική απάντηση της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κυρίως τη Γνωμοδότηση της οριζόμενης  δικηγόρου για 
τις σύννομες ενέργειες του Δήμου. 
Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης βάσει της γνωμοδότησης της οριζόμενης δικηγόρου προκειμένου να περαιωθεί η 
υπόθεση.>> 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 14-5-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με τα σχετικά αναφερόμενα 
έγγραφα σ΄ αυτήν (εισήγηση),  την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-
03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
164οικ.10556/01.6.2021  του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1αΓ.Π.οικ.36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021 τεύχος Β΄) 
ΚΥΑ και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την παραχώρηση νέου τάφου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό στην οικογένεια Αθανασίου Ροτζιώκου στο δημοτικό  
κοιμητήριο της Κοινότητας  Άσσου  καθώς και πραγμάτωση ενταφιασμού των προγόνων της οικογένειας, διότι έχει παρέλθει 
ο νόμιμος χρόνος της τετραετίας. 
 

ΑΔΑ: 6ΞΧΥΩΛ7-ΔΕΩ



 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 145 / 2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 
 
 
 Ακριβές Απόσπασμα 

       Κόρινθος, 30 - 06 - 2021 

          Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
   
 
 

          Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: 6ΞΧΥΩΛ7-ΔΕΩ
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