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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                 
Από το πρακτικό της  
19-03- 2021 συνεδρίασης του   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                           
ΑΔΑ   
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 021/2021  
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΠΕΡΙ: Συζήτηση και λήψη απόφαση επί της 

υπ΄αριθμ.6812/02-03-2021 αίτησης του Συλλόγου 

Παλαιών Κατοίκων  Παλλήνης «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ». 

  

 
Σήμερα στις 19 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση, εξ΄ αναβολής της 
προκαθορισμένης καταρχάς συνεδρίασης στις 16/02/2021 ημέρα Τρίτη, λόγω 
ανωτέρας βίας από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, κατ   εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 005/12-03-2021 

πρόσκλησης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν 
λόγω συνεδρίαση.  
Παρών είναι, κατόπιν πρόσκλησης, και ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ  αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 426 εγκύκλιο του 
υπουργείου Εσωτερικών,  
Η εν λόγω συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.    
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν 
παρόντα και τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ-

ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που προσήλθε κατά τη συζήτηση 1ου 

εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματος, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ που προσήλθε κατά την 
συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.  
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ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που προσήλθε κατά την συζήτηση των προ 
ημερησίας διάταξης θεμάτων. 
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ– ΜΙΛΙΑ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
Ανεξάρτητοι: ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
Παρόντες οι: Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας: Μαρκουλής Γεώργιος. 
Πρόεδρος της Κοινότητας Παλλήνης: Κούτρα  Νικόλαος.  
Απών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γέρακα Αντωνόπουλος Λάμπρος 
 

 

Εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
πρότεινε εφ όσον καταστεί απαραίτητο να μετατραπεί το θέμα από “Συζήτηση” σε “Συζήτηση 
και λήψη απόφασης” και το Σώμα απεδέχθη ομόφωνα την πρόταση, οπότε το θέμα 

μετατρέπεται σε “Συζήτηση και λήψη απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 6812/02-03-2021 αίτησης 
του Συλλόγου Παλαιών Κατοίκων  Παλλήνης «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ”. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος 

ανέφερε:   
 

 Με την υπ΄άριθμ. 6812/02-03-2021 αίτηση του, ο Σύλλογος Παλαιών 

Κατοίκων  Παλλήνης «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ», δια της νόμιμης εκπροσώπου και Προέδρου 

του κας Βασιλικής Γιακουμή και της Νομικής Συμβούλου, κας Παρθενίας Κανή 

επανέρχεται στο με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4688/16-02-2021 σχετικό αίτημα του, ενώ 

σε περίπτωση που αυτό δε γίνει δεκτό, να ληφθεί απόφαση επί των όσων 

αναφέρονται ως επικουρικά αιτήματα στην υπ΄ αριθμ. 6812/02-03-2021 αίτηση του. 

Επισημαίνεται ότι οι κες Γιακουμή και Κανή έχουν προσκληθεί κανονικά και θα 

εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στη διαδικασία. 

Αρχικά πήρε το λόγο η κα Γιακουμή, Πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία 

ανέφερε: 

“Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Ο "Παλληνέας" όταν του έγινε γνωστή η απόφαση με αριθμό 93/2017 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλλήνης, με την οποία είχε καταργηθεί ο οικογενειακός τάφος των Ιωάννης 

και Μαρίας Πέτρου και η καταστροφή του ταφικού μνημείου, σας έστειλε την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4688 αίτηση - δήλωση διαμαρτυρία. Με την αίτηση αυτή, την 4688, 

ζητούσαμε να παρθεί νέα απόφαση περί μη εκταφής. Να αναγνωριστούν οι θανόντες ως 

ευεργέτες του Δήμου. Τα έξοδα και τέλη να καλυφθούν από το Δήμο. Και να επανέλθει το 

μνημείο στην αρχική του κατάσταση. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Φεβρουαρίου του '21 δεν ακύρωσε τη με αριθμό 93 

απόφασή του. Και η αίτηση δήλωση διαμαρτυρία του Συλλόγου μας δε συζητήθηκε καν. 
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 Ο "Παλληνέας" είχε ζητήσει την ανάκληση, γιατί είχε και έχει τη θέση ότι δεν υπάρχει 

υποχρέωση των κληρονόμων και των συγγενών των νεκρών να καταβάλλουν δημοτικά 

τέλη, λόγω της σιωπηρής αναγνώρισής τους ως ευεργετών, από το θάνατο της Μαρίας 

Πέτρου και μετά. Γι' αυτό ζητήσαμε και να αναγνωριστούν οι κεκοιμημένοι και επίσημα ως 

ευεργέτες της πόλης μας.  

 Επίσης, το ότι στην εισήγηση αναφέρεται η αδυναμία εντοπισμού εγγυτέρων 

συγγενών, το θεωρούμε ανακριβές. Γιατί φυσικά υπάρχουν τα πιστοποιητικά εγγυτέρων 

συγγενών, ενώ οι συγγενείς των θανόντων είναι πολύ γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Οπότε 

θα ενημερωνότανε άμεσα ο Σύλλογος και θα αναλάμβανε τις οικονομικές υποχρεώσεις, 

προλαμβάνοντας τις ενέργειες που ακολούθησαν.  

 Λόγω του ότι λοιπόν η αίτησή μας δεν εξετάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης 

Φεβρουαρίου, ο Σύλλογός μας επανήλθε, αποστέλλοντας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλλήνης και στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων νέα αίτηση δήλωση - 

διαμαρτυρία, με αριθμό πρωτοκόλλου 6812/2-3-2021, την οποία συνυπογράφουν 80 

κάτοικοι Παλλήνης, εκλεκτά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, λόγω του περιορισμού χρόνου 

προς αποστολή της αίτησης, για να προλάβουμε την εκταφή.  

 Σας αναφέραμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι οι προαναφερόμενοι Ιωάννης και Μαρία 

Πέτρου είναι ενταφιασμένοι σε οικογενειακό τάφο από το 1982, που προφανώς τους 

παραχωρήθηκε από την τότε Κοινότητα και μετέπειτα Δήμο Παλλήνης, αναγνωρίζοντας την 

προσφορά τους στον πολιτισμό, την ιστορία και την οικονομία της πόλης.  

 Επίσης με την υπ' αριθμ. 72/16 δημόσια διαθήκη της η Μαρία Πέτρου άφησε το 

μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στο Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα: 

 Αφησε σημαντικά χρηματικά ποσά για τη χορήγηση υποτροφιών. 

 Το Οινοποιείο Πέτρου, το οποίο βρίσκεται εντός του Δήμου Παλλήνης και στην τότε 

Κοινότητα Παλλήνης και σημερινό Δήμο.  

 Ενα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, με το εκκλησάκι του 

Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος, για χώρο αναψυχής στα παιδιά του τότε χωριού και 

σημερινού Δήμου. 

 Να σημειώσω εδώ ότι το Οινοποιείο Πέτρου ήταν φημισμένο για το εκλεκτό του κρασί 

Παλλήνη Α,  το οποίο έκανε γνωστή την Παλλήνη στο εξωτερικό, κάτι που έκανε 

υπερήφανους τους κατοίκους της πόλης και περισσότερο τους αμπελουργούς που έδιναν στο 
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οινοποιείο τα προϊόντα που παρήγαγε η γη τους και φυσικά τους εργαζόμενους, οι οποίοι 

εργάζονταν κάτω από εξαιρετικές εργασιακές συνθήκες.  

 Η δράση αυτής της Μαρίας και του Ιωάννη Πέτρου, βοήθησε στη δημιουργία μιας 

εύρωστης τοπικής κοινωνίας και ανέβασε το βιοτικό, μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο 

όλων των κατοίκων της πόλης και δίκαια χαράχτηκε στη μνήμη των κατοίκων ως μέγιστη 

ευεργεσία. 

 Να σημειώσω επίσης, δίνοντας επίσης ένα δείγμα του επιπέδου των κεκοιμημένων, ότι 

το μνημείο το οποίο καταστράφηκε ήταν αντίγραφο του υπάρχοντος στο Α' Νεκροταφείο της 

Αθήνας μνημείου των Τσαλδάρη, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Κυδωνιάτη. 

 Ζητάμε λοιπόν με σειρά: 

 Ν' αναγνωριστούν οι Ιωάννης και Μαρία Πέτρου σαν ευεργέτες της Δημοτικής 

Ενότητας του Δήμου Παλλήνης Αττικής. 

 Να ληφθεί απόφαση περί μη εκτέλεσης της απόφασης με αριθμό 93/2017 και να 

γνωστοποιηθεί άμεσα στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου. 

 Αποδοχή της πρότασης του Συλλόγου ν' αναλάβει την πληρωμή των οφειλομένων 

τελών. 

 Να ενημερωθούμε για την τύχη του μνημείου. 

 Ζητάμε το οικόπεδο το επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, για χρήση στα παιδιά του 

Δήμου μας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση.  

 Τα επί μέρους στοιχεία και η στήριξη των θέσεών μας αυτών, αναφέρονται εκτενώς 

στις 2 επιστολές μας προς εσάς και τις οποίες βεβαίως έχετε στα χέρια σας. Και στη συνέχεια 

θα ενημερωθείτε παό τη νομική σύμβουλο του "Παλληνέα", την κα Θένια Κανή, με ακρίβεια 

επί των θέσεών μας αυτών.  

 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και ευελπιστώ σε θετική ανταπόκριση 

επί των αιτημάτων του Συλλόγου μας.” 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η νομική εκπρόσωπος του Συλλόγου, κα Κανή, η 

οποία ανέφερε: 

“Καλησπέρα σε όλους για άλλη μια φορά. Εγώ θα σταθώ λίγο στο άχαρο 

τυπικό κομμάτι της εν λόγω υπόθεσης, το οποίο όμως είναι και πολύ σημαντικό για 

τη λήψη απόφασης σήμερα. 
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 Λοιπόν, εγώ για να προλάβω το οτιδήποτε περαιτέρω, θα πρέπει να σας πω ότι τα όσα 

συζητήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δεν αφορούσαν την αίτηση του "Παλληνέα" και αυτό 

είναι ξεκάθαρο. Διότι αυτό το οποίο οι 11 Σύμβουλοι της μειοψηφίας συζήτησαν και ζήτησαν 

μάλλον, δεν ήτανε το ίδιο μ'αυτό που ο "Παλληνέας" είπε, έτσι; Οι τότε Σύμβουλοι ζήτησαν 

ν'ανακληθεί η απόφαση, διότι δε γνώριζαν στην ουσία τι ήταν αυτό που ψήφισαν το '17, ότι 

δεν είχαν καταλάβει για ποιους θανόντες επρόκειτο, μάλλον για ποιον, γιατί η απόφαση του 

'17 αναφέρεται σε έναν θανόντα και όχι σε δύο που πραγματικά βρίσκονται μέσα στον τάφο.  

 Ο "Παλληνέας" είπε κάτι πολύ διαφορετικό. Είπε λοιπόν ότι η απόφαση του '17 ήταν 

ανακλητέα, διότι δεν υπήρχαν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις κατάργησης του 

τάφου. Αυτό το αίτημα λοιπόν συζητάμε σήμερα, την ανάκληση της απόφασης λόγω μη 

υποχρέωσης σε πληρωμή τελών, εξαιτίας της άτυπης αναγνώρισης των θανόντων ως 

ευεργετών της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, άλλως λόγω μη 

τήρησης τυπικών προϋποθέσεων κατάργησης οικογενειακού τάφου. 

 Επί της ουσίας του αιτήματος λοιπόν. Το ότι δεν υπήρχε οφειλή του τάφου, αφού δεν 

υπήρχε και υποχρέωση πληρωμής τελών λόγω της άτυπης αναγνώρισης των θανόντων ως 

ευεργετών, προκύπτει από την ανυπαρξία σχετικών ειδοποιητηρίων και από τη μη 

ειδοποίηση των εγγύτερων συγγενών όλα αυτά τα χρόνια. Αν αυτό δεν είναι αληθές, να μας 

το πει σήμερα η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, να μας εγχειρίσει και να μας επιδείξει 

αποσπάσματα χρηματικών καταλόγων, τα οποία θα πρέπει να φέρουν κωδικό 

συναλλασσόμενου και αριθμό ειδοποιητηρίου για όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά σαφώς και δεν 

υπάρχουν, καθώς ποτέ όλα αυτά τα χρόνια οι Δημοτικές Αρχές δεν τα απέστειλαν, γιατί 

υπήρχε όντως η απαλλαγή της εν λόγω υποχρέωσης.  

 Βέβαια ακόμη και αν εδώ δε γίνει δεκτό ότι υπήρχε απαλλαγή της υποχρέωσης, ότι 

δηλαδή δεν είχαν σιωπηρά κριθεί ευεργέτες και ο τάφος δεν ήταν υπόχρεος καταβολής 

τελών, υφίστανται και άλλες τυπικές παραλείψεις. 

 Συγκεκριμένα από την ίδια την απόφαση του '17 προκύπτει ότι η κατάργηση του 

οικογενειακού τάφου, πληρωμένος, αγορασμένος τάφος δηλαδή, δε γίνεται λόγω 

εξοικονόμησης πόρου, όπως εσφαλμένα αναλύθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

γιατί κάτι τέτοιο πουθενά δεν προβλέπεται, αλλά λόγω μη καταβολής τελών.  

 Αρα λοιπόν ως δυσμενής ατομική διοικητική πράξη, θα έπρεπε να έχει περιβληθεί από 

προηγούμενες ενέργειες που θα της απέδιδαν τα εχέγγυα της νομιμότητας. Αυτό δεν έγινε, 

διότι: 
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 1. Από το ίδιο το σώμα της απόφασης αποδεικνύεται ότι δε βρέθηκαν εγγύτεροι 

συγγενείς του Ιωάννη Πέτρου, όχι όμως και της Μαρίας Πέτρου. Του Ιωάννη Πέτρου πώς να 

βρίσκονται, αφού οι γονείς και τα αδέλφια του είχανε πεθάνει; Της Μαρίας όμως υπάρχουν, 

αλλά δεν αναζητήθηκαν, ως αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση. 

 2. Δε μνημονεύεται στην απόφαση του '17 ότι αναζητήθηκαν τα πιστοποιητικά 

εγγύτερων συγγενών. Πώς λοιπόν θα πληρώνονταν τα τέλη αν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, 

αν δεν ενημερωθούν οι εγγύτεροι συγγενείς;  

 3. Δεν τηρήθηκε το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, αφού δεν είχαν τη 

δυνατότητα να πουν τις αντιρρήσεις τους, ούτε και να πληρώσουν βεβαίως αν επιθυμούσαν 

και  

4. Ως δυσμενής πράξη δεν τους κοινοποιήθηκε ποτέ, προκειμένου ν' ασκήσουν τα 

νόμιμα δικαιώματά τους. Δε μιλάω βέβαια για τις υποχρεώσεις των κληρονόμων, που ένας 

εκ των οποίων είναι και ο Δήμος Παλλήνης. 

 Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η απόφαση που λάβατε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο της 19ης Φεβρουαρίου του '21, καθιστά αμφότερες τις αποφάσεις ακυρωτέες, για 

τον εξής προφανέστατο λόγο. Η απόφαση κατάργησης οικογενειακού τάφου έγινε για 

λόγους οικονομικούς, ήτοι της μη πληρωμής τελών. Ομως η απόφαση του '21 μας οδηγεί 

στη δημιουργία πρόσθετων οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς: 

 Α. Εχουμε έξοδα εκταφής, αφού αποδέχεστε ότι δεν υπάρχουν εγγύτεροι, προφανώς 

θα τα επωμιστεί ο Δήμος.  

 Β. Εχουμε έξοδα δημιουργίας μνημείων και μαρμάρινων επιγραφών, με τα οστά των 

θανόντων, τα οποία έχουν πρόσθετα έξοδα δημιουργίας τους και άλλα τέλη, αφού ξέρουμε 

πολύ ότι τα οστεοφυλάκια έχουν και αυτά τέλη. Για παράδειγμα ένα διπλό οστεοφυλάκιο το 

'21, με βάση τους χρηματικούς καταλόγους, έχει ετησίως τέλη 35 ευρώ. Αρα όλα αυτά 

προφανώς θα τα πληρώσει ο Δήμος Παλλήνης. Τι τον συμφέρει λοιπόν  το Δήμο να γίνει η 

εκταφή, αφού και πάλι τα τέλη συντήρησης των οστεοφυλακίων θα τα επωμιστεί, έτσι; Αρα 

πώς τιμάμε λοιπόν τη μνήμη, όταν εκταφιάζουμε και έχουμε διπλά έξοδα αυτή τη στιγμή. 

Γιατί να μην αφήσουμε τους νεκρούς εκεί που βρίσκονται, έτσι και η συλλογική κοινωνική 

βούληση να μην προβληματίζεται. Λοιπόν, γιατί να ταραχτεί το κοινό αίσθημα και να 

εκταφιαστούν έτσι οι νεκροί και ο Δήμος να έχει επιβάρυνση αντί για ελάφρυνση; 
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 Αυτά λοιπόν ως προς την αίτηση του Φεβρουαρίου. Και θεωρώ και επί της διαδικασίας 

ότι πρώτα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση επί αυτού του αιτήματος και έπειτα επί των 

επικουρικών, διότι αν αυτό γίνει δεκτό, τα υπόλοιπα δε χρειάζεται ούτε να συζητηθούνε ούτε 

να ψηφιστούνε. 

 Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω και θα μου επιτρέψετε γιατί και πέραν της ιδιότητας που 

έρχομαι σήμερα και τοποθετούμαι, είμαι και δημότης και κάτοικος και λίγο θα πάρω το λόγο 

και γι' αυτό το κομμάτι. Και να πω ότι οι αιρετοί έρχονται και έτσι αυτή είναι και η αίσθησή 

μου, η δημοκρατία μας αυτό προστάζει, έρχονται για να ψηφίσουνε τη βούληση αυτών που 

τους έχουν εκλέξει. Οταν λοιπόν βλέπουμε όλοι ότι το συλλογικό αίσθημα και οι δημότες 

Παλλήνης επιθυμούν αυτοί οι άνθρωποι και αναδρομικά μάλιστα να θεωρηθούν ευεργέτες, 

θεωρώ ότι είναι μεγάλο σφάλμα και υποτίμηση της δημοκρατίας σήμερα, αν κάτι τέτοιο δε 

συμβεί. 

 Επίσης να πω ότι θέλει και πολύ μεγάλη τόλμη από τους αιρετούς, την οποία θεωρώ 

ότι όλοι σας την έχετε, γιατί πολλούς από εσάς και προσωπικά σας γνωρίζω και σας εκτιμώ. 

Και όσους δε σας γνωρίζω προσωπικά, εκτιμώ το έργο τους από όποια παράταξη και αν 

προέρχεστε. Θέλει μεγάλη τόλμη λοιπόν για να πείτε σήμερα ότι, εντάξει, το '17 έγινε κάτι 

το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν το γνωρίζαμε ή δεν του δώσαμε τη δέουσα σημασία, όμως 

σήμερα ερχόμαστε, το αναγνωρίζουμε όλοι μας και με τιμή λέμε ότι αυτό μπορεί να 

διορθωθεί και ν' ανακληθεί.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε επ' αυτού και να επανέλθουμε για τα 

επικουρικά αιτήματα, τα οποία είναι στην ουσία το να τους πούμε ευεργέτες από τούδε και 

στο εξής. 

 Θεωρώ ότι στα μέσα δικτύωσης ο Δήμος έχει ήδη πάρει θέση. Αρα δεν περιμένω μια 

άλλη άποψη σήμερα. 

 Το επόμενο είναι να ανασταλεί η διαδικασία της εκταφής, μέχρι να περάσουνε και οι 

προθεσμίες, δηλαδή να κοινοποιηθούν στους εγγύτερους, που σήμερα θα τους ψάξετε και 

θα τους βρείτε ποιοι είναι, το οποίο και αυτό είναι ένα αίτημα που θεωρώ ότι θ' 

ανταποκριθείτε. 

 Και βεβαίως το τελευταίο αίτημα έχει να κάνει -και νομίζω θα το αναλύσει καλύτερα ο 

Σύλλογος Γονέων, που είναι είναι το ίδιο θέμα ακριβώς το επόμενο- με την αξιοποίηση του 

χώρου που έχει δοθεί από τη θανούσα τη Μαρία την Πέτρου στην τότε Κοινότητα και 

σημερινό Δήμο και αποτελεί ιδιωτική περιουσία πλέον του Δήμου. 
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 Σας ευχαριστώ πολύ.” 

Μετά τις τοποθετήσεις τους, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθ. Ζούτσος, ζήτησε από 

τον Πρόεδρο και έλαβε το λόγο προκειμένου να αναφερθεί στην άποψη της 

Δημοτικής Αρχής επί του θέματος. Συγκεκριμένα, είπε:  

“Κύριε Πρόεδρε 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου "Παλληνεύς". 

Κυρία συνάδελφε του Συλλόγου. 

 Η τοποθέτησή μου επειδή θα απαντήσει στα αιτήματα του Συλλόγου, 

κατ'ανάγκη θα ακολουθήσει την ίδια σειρά των αιτημάτων και θα έχει δυστυχώς και 

κάποιες νομικές αναφορές. Γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας, λόγω της ειδικής 

διατύπωσης των αιτημάτων. 

 Η από 1/3/21 και υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6812/2-3-21 επιστολή του Πολιτιστικού 

Συλλόγου "Ο Παλληνεύς", δεν εισάγει κανένα νέο θέμα προς συζήτηση, αφού τόσο το 

ζήτημα της ανάκλησης της απόφασης 93/4-4-17 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, όσο 

και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσφοράς των Ιωάννου και Μαρίας Πέτρου στην 

τοπική κοινωνία της Παλλήνης, τα οποία τέθηκαν υπ'όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

από 15/2/21 υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4688/16-2-21 αίτηση του Συλλόγου, η πρώτη αίτηση 

δηλαδή, συζητήθηκαν διεξοδικά, αναλύθηκαν δε κατά τη συζήτηση και προφορικά από την 

Πρόεδρο του Συλλόγου, την κα Βασιλική Γιακουμή, όπως φαίνεται και στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά άλλωστε και ως εκ τούτου ελήφθησαν υπόψη για τη λήψη 

της απόφασης, της σχετικής απόφασης υπ' αριθμ. 10/19-2-21 του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παλλήνης. 

 Ειδικότερα θα πρέπει ν'αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι τόσο το αίτημα των 11 

Δημοτικών Συμβούλων που είχαν προκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όσο και το αίτημα του Συλλόγου "Ο Παλληνεύς", ήταν, όσο και το αίτημα του 

Συλλόγου "Ο Παλληνεύς" ήταν:  

 Η λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ' αριθμ. 93/17 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 Η αποκατάσταση του ταφικού μνημείου στην αρχική του κατάσταση, με έξοδα του 

Δήμου. Και η αναγνώριση ότι ο τάφος είχε παραχωρηθεί στους θανόντες Ιωάννη και Μαρία 

Πέτρου ως ευεργέτες. 
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 Με την υπ' αριθμ. 10/19-2-21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παλλήνης, 

απορρίφθηκε ως προς τα αιτήματά της  η αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και η 

όμοια ως προς το περιεχόμενο και τα αιτήματα αίτηση του Συλλόγου.  

 Με την ίδια παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Παλλήνης αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου 

και την πρότασή του για κατασκευή σε ένα ξεχωριστό χώρο και σε διακριτή θέση δύο 

οστεοθυρίδων ιδιαίτερων προδιαγραφών, προκειμένου να τοποθετηθούν τα οστά με τον 

ανάλογο θρησκευτικό και λατρευτικό τρόπο. Ειδικότερα την κατασκευή ενός ιδιαίτερου 

μνημείου, όπου θα τοποθετηθούν επάνω στις ελεύθερες επιφάνειες μαρμάρινες επιγραφές, 

αφιερωμένες στα αδέλφια Πέτρου, ώστε να αποδοθεί ο σεβασμός και η ιδιαίτερη τιμή που 

τους αρμόζει. Αυτό ήταν το αποφατικό της απόφασης που σας ανέφερα τώρα. 

 Να υπενθυμίσουμε ότι η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Εσόδων, 

συνοδευόταν από πλήρη φάκελο και όχι χωρίς δικαιολογητικά -όπως έχει ακουστεί- με 

συνημμένα όλα τα αναφερόμενα σε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και ως εκ τούτου ήταν 

απολύτως ακριβής ως προς τους λόγους κατάργησης του οικογενειακού τάφου του Ιωάννη 

Πέτρου. Καμία δε παραπλάνηση δε μπορούσε να εμφιλοχωρήσει και ούτε βεβαίως έλαβε 

χώρα. 

 Σημειωτέον ότι ο τάφος του Ιωάννη Πέτρου αγοράστηκε το έτος 1980 από τη Μαρία 

Πέτρου, με όλες τις νομικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις παραχώρησης ως οικογενειακός 

τάφος. Με καταβολή και εξόφληση του αντίστοιχου τιμήματος από τη Μαρία Πέτρου πάντα, 

των 24.000 δραχμών, βάσει των υπ' αριθμ. 4624 και 31029 διπλοτύπων είσπραξης στο 

όνομα του Ιωάννη Πέτρου, αν και η ταφή βέβαια του Ιωάννη Πέτρου είχε λάβει χώρα 7 

χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1973. Και ως εκ τούτου ποτέ δεν παραχωρήθηκε απ' τον πρώην 

Δήμο Παλλήνης σε αναγνώριση τιμής προς την Μαρία Πέτρου.  

 Με την ιδιότητα αυτή, δηλαδή του αγορασμένου οικογενειακού τάφου, 

δημιουργήθηκε η έννομη σχέση του δικαιούχου με τον πρώην Δήμο Παλλήνης και με αυτή 

την ιδιότητα διατηρήθηκε μέχρι την κατάργησή του, με την 93/17 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλλήνης.  

 Εσφαλμένα αναφέρεται στην αίτηση του Συλλόγου η μη πληρωμή των τελών 

καθαριότητας οικογενειακού τάφου, ως μοναδικός λόγος κατάργησης του συγκεκριμένου 

οικογενειακού τάφου. Εξ αντιθέτου ο κύριος λόγος που στηρίζει την εισήγησή της η αρμόδια 

Υπηρεσία, είναι η εφαρμογή της παραγράφου 32 του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 
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582/68 ΦΕΚ 225Α'/28-9-68, όπως έχει υποχρεωτικά ενσωματωθεί και στον Κανονισμό 

λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Παλλήνης. 

 Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το δικαίωμα παραχώρησης που παρέχεται, εκλείπει 

ελλείψει κατ' ευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων, όχι γενικώς εγγυτέρων συγγενών. 

Και εκεί είναι ένα νομικό σφάλμα που διαπίστωσα στη διατύπωση της συναδέλφου. Εκλείπει 

λοιπόν ελλείψει κατ' ευθείαν γραμμήν ανιόντων και κατιόντων αυτού, νομίμων, θετών, 

νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων τέκνων, μετά συζύγων και κατιόντων αυτών, του 

πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του -δηλαδή του πεθερού ας το πούμε έτσι 

του δικαιούχου- προς... η παραχώρηση, ως και των μη εχόντων ιδίαν οικογένειαν αδελφών. 

Μόνο μη ανύπαντρα αδέλφια μπορούν να 'χουν δικαίωμα χρήσης του τάφου. 

 Σε ό,τι δε αφορά στην αναφορά της επιστολής του Συλλόγου σε ανυπαρξία 

υποχρέωσης των κληρονόμων, άλλως και συγγενών των νεκρών να καταβάλλουν δημοτικά 

τέλη λόγω της σιωπηρής αναγνώρισης αυτών ως ευεργετών από το θάνατο της Μαρίας 

Πέτρου και εντεύθεν, θα πρέπει να σημειωθεί, να επισημανθεί και να γίνει σαφές και 

κατανοητό ταυτοχρόνως από τον καθένα, αφενός ότι η όποια απόδοση τιμής σε πρόσωπα δε 

γίνεται σιωπηρώς ή εθιμικώ δικαίω, αλλά υποχρεωτικά και μόνο με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, όπως έγινε για πρώτη φορά με την απόφαση 10/19-2-2021 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλλήνης. Και αφετέρου ότι τέτοια υποχρέωση, δηλαδή καταβολής τελών, δεν 

υφίστατο όχι λόγω σιωπηρής αναγνώρισης μη καταβολή τους, αλλά ελλείψει υποχρέων 

καταβολής τελών, καθόσον στη σύμβαση παραχώρησης οικογενειακού τάφου δεν υπήρχαν 

νόμιμοι διάδοχοι σύμφωνα με την άνω διάταξη και τον Κανονισμό νεκροταφείου που 

ανέφερα. Δεν υπήρχαν νόμιμοι διάδοχοι υπόχρεοι σε καταβολή τελών, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις. 

Αρα ελλείψει υποχρέων, ο Δήμος δε μπορούσε να ζητάει από κανέναν τέλη, γιατί δεν 

υπήρχαν υπόχρεοι και άρα η υποχρέωση καταβολής τελών.  

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης ν' αναφερθεί ιδιαίτερα και να τονιστεί ότι από τον 

Αύγουστο του 1992 που ενημερώθηκε ο πρώην Δήμος Παλλήνης για την ύπαρξη της 

δημοσιευθείσας την 27/3/92 διαθήκης της Μαρίας Πέτρου, ακολούθησε η διαδικασία 

αποδοχής της κληρονομίας, με τις υπ' αριθμ. 135/92, 92/2000 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης, καθώς και την υπ' αριθμ. 204/10-12-2007 

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής τότε, του πρώην Δήμου Παλλήνης, με τις οποίες 
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κατέστη δημοσίως και ευρέως γνωστή η διάθεση ενός οικοπέδου της Μαρίας Πέτρου, προς 

τον πρώην Δήμο Παλλήνης.  

 Κατά συνέπεια τα αρμόδια όργανα του πρώην Δήμου Παλλήνης, έχοντας καλύτερα 

παντός άλλου πλήρη γνώση αυτού του δεδομένου, αλλά και της εν γένει προσφοράς των 

αδελφών Πέτρου στην τοπική κοινωνία, μπορούσαν να λάβουν την πρωτοβουλία να 

τιμήσουν τους αδελφούς Πέτρου για την εν γένει προσφορά τους στην τοπική κοινωνία, 

εκφράζοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα συναισθήματα της κοινωνίας της Παλλήνης, 

λαμβάνοντας τις σχετικές αποφάσεις όπως είπα. Οχι μόνο δεν το έπραξαν, αλλά δεν 

επέδειξαν ούτε καν τη στοιχειώδη ελάχιστη πρόνοια να εκφράσουν έστω και διά των 

τυπικών αυτών αποφάσεων περί αποδοχής της κληρονομιάς, τις ευχαριστίες τους προς τη 

διαθέτιδα Μαρία Πέτρου. Οι αποφάσεις αυτές αν τις δείτε, είναι αυστηρά τυπικά νομικές περί 

της αποδοχής του κληρονομιαίου ακινήτου υπό της διαθέτιδος.  

 Αποτελεί θράσος αυτά τα ίδια πρόσωπα να έρχονται σήμερα με περίσσεια υποκρισία 

και φαρισαϊσμό, να κουνάνε το δάχτυλο σ' εμάς και να μας κατηγορούν για ασέβεια, αυτοί 

που διοίκησαν την Παλλήνη επί μακρόν και αδιαφόρησαν πλήρως να πράξουν το οτιδήποτε 

σχετικά με το θέμα που συζητάμε. Και το πράττουν την ίδια στιγμή που εμείς ως Δημοτική 

Αρχή κι εγώ προσωπικά, σε αντίθεση με τα όσα μπορούσαν να πράξουν και δεν έπραξαν οι 

ίδιοι, προτείναμε και αποφασίσαμε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2021, να τιμήσουμε εμπράκτως και με σεβασμό τους 

αδελφούς Πέτρου, διά της κατασκευής ενός ιδιαίτερου μνημείου, στο οποίο θα φυλαχθούν 

αιωνίως τα οστά και θα αναδειχθεί με ιδιαίτερο τρόπο τόσο η προσωπικότητά τους, όσο και η 

κοινωνική τους προσφορά, με ανάλογη μνεία επί των επιφανειών του μνημείου. 

 Η αναζήτηση συγγενών κατά τη διαδοχή δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακού 

τάφου, περιορίζεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που περιγράφει περιοριστικά -το τονίζω- ο 

Αναγκαστικός Νόμος 582/1968 και ο Κανονισμός Νεκροταφείων του Δήμου μας, που 

ενσωματώνει το εν λόγω άρθρο. Σε σχέση με αυτό: 

 1. Δεν υπήρχαν εν ζωή κατ' ευθεία γραμμή ανιόντες των αδελφών Ιωάννη και Μαρίας 

Πέτρου, γονείς είναι οι ανιόντες. 

 2. Τόσο ο Ιωάννης όσο και η Μαρία Πέτρου δεν είχαν παντρευτεί, ήταν ανύπαντροι 

και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν σύζυγοι δικαιούχοι ταφής, ούτε γονείς συζύγων, δηλαδή 

πεθεροί και απεβίωσαν δε, χωρίς να έχουν αποκτήσει τέκνα. Τώρα θα μου πείτε πώς λέω 

τέκνα και... πώς λέω ανύπαντροι και δεν είχαν τέκνα. Τα τέκνα μπορεί να είναι νόμιμα, 
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μπορεί να είναι θετά, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα. Ενώ τα λοιπά αδέλφια τους είχαν 

ήδη δημιουργήσει οικογένειες και επομένως δεν υπάγονται στην αυστηρή έννοια που απαιτεί 

ο νόμος για το προκείμενο ζήτημα, των εγγυτέρων συγγενών. Και λοιπόν και τα λοιπά 

αδέλφια τους είχαν δημιουργήσει οικογένειες, χάνοντας κατ'αυτό τον τρόπο κάθε δικαίωμα 

διαδοχής στον εν λόγω τάφο και τη σύμβαση παραχώρησης οικογενειακού τάφου. 

 Αυτά τα δεδομένα και είχαν διερευνηθεί πλήρως και σε βάθος από την αρμόδια 

Υπηρεσία και περιέχονταν στη σχετική και πλήρως αιτιολογημένη εισήγησή της, στην οποία 

είχαν επισυναφθεί και τα σχετικά έγγραφα. 

 Ως προς τον ισχυρισμό του Συλλόγου ότι η υπ' αριθμ. 93/17 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλλήνης περί κατάργησης του οικογενειακού τάφου του Ιωάννη Πέτρου, 

συνιστά δυσμενή ατομική διοικητική πράξη η οποία είναι άκυρη, λόγω μη κλήσης σε 

προηγούμενη ακρόαση των εγγυτέρων συγγενών και του εκ διαθήκης κληρονόμου 

Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και λόγω μη κοινοποίησης της άνω απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου σε αυτούς, αναφέρουμε τα εξής: 

 Για να χαρακτηριστεί μία διοικητική πράξη ως δυσμενής διοικητική πράξη, οφείλει να 

παράγει έννομα αποτελέσματα τα οποία εν δυνάμει πλήττουν τα νόμιμα δικαιώματα 

συγκεκριμένου ατόμου, με σαφή, οριστικό και άμεσο τρόπο. Στην προκείμενη περίπτωση εκ 

του λόγου ότι δεν υφίστανται πλέον, σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 582/68 και τον  

Κανονισμό Νεκροταφείων του Δήμου μας, διάδοχοι στην πράξη παραχώρησης δικαιώματος 

σύστασης οικογενειακού τάφου, τέτοιος χαρακτηρισμός, δηλαδή της δυσμενούς διοικητικής 

πράξης, ατομικής διοικητικής πράξης, δε στοιχειοθετείται και ο σχετικός ισχυρισμός είναι 

εντελώς ανυπόστατος. Ελλείψει δε λοιπών συγγενών και κληρονόμων που θα είχαν έννομο 

συμφέρον, δεν υπάρχει και πεδίο εφαρμογής της Συνταγματικής Διάταξης περί 

προηγούμενης ακροάσεως, ελλείψει υποκειμένων του σχετικού δικαιώματος τόσο για κλήση 

σε ακρόαση κατ' άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος, όσο και για κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ως προς το αίτημα-πρόταση του Συλλόγου να αναλάβει την καταβολή των 

οφειλομένων τελών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Μετά το θάνατο και τον ενταφιασμό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόμιμου 

δικαιούχου, εφόσον δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός 

περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο, προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του, μετά την πάροδο 

ευλόγου απ' την τελευταία ταφή χρόνου, -η τελευταία ταφή ήταν το 1989, όχι, όχι, η 
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τελευταία ταφή ήταν το '73, μάλλον αγοράστηκε το '80- μετά την πάροδο ευλόγου από την 

τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος πάντως δε δύναται να είναι μικρότερος της πενταετίας, 

Συμβούλιο της Επικρατείας 3071/2014. 

 Υπενθυμίζουμε ότι από την τελευταία ταφή της μη εχούσης... οικογένεια αδελφής 

Μαρίας Πέτρου, η οποία έλαβε χώρα το έτος 1989, έχουν παρέλθει 32 χρόνια.  

 Συνεπεία των ανωτέρω δεν τίθεται ούτε θέμα ανάληψης των υποχρεώσεων από 

τρίτους ούτε θέμα κοινοποίησης της απόφασης κατάργησης του οικογενειακού τάφου, σε 

τρίτους, αφού δεν υφίστανται κατά νόμον τρίτοι οι οποίοι να έχουν έννομο συμφέρον ως 

δικαιούχοι συνέχισης της παραχώρησης του οικογενειακού τάφου. 

Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παραχωρείται στο δικαιούχο και τα περιοριστικώς 

αναφερόμενα μέλη της οικογενείας του, κατά τα  ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 582/68, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 

ορισμένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου μπορεί με ρητή πράξη της αρμόδιας 

Δημοτικής Αρχής με την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στο δικαιούχο.  

 Ως άδεια χρήσης πράγματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του οικείου 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 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 δηλαδή, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Δεν έχουν συνεπώς 

εφαρμογή οι σχετικοί με την κτήση μεταβίβαση και απώλεια ιδιωτικών δικαιωμάτων κανόνες, 

όπως η παραγραφή, η χρησικτησία, η κληρονομική διαδοχή και λοιπά. Υπόκειται δε το 

δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου στη μονομερή και εξουσιαστική επέμβαση του Δήμου 

ή της Κοινότητας ως φορέα Δημόσιας Διοίκησης, Συμβούλιο Επικρατείας 3071/2014. 

 Ο Δήμος Παλλήνης έχει δέσμια αρμοδιότητα και όχι διακριτική ευχέρεια για την 

εφαρμογή των Διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 582/68, στο πλαίσιο ενάσκησης 

δημόσιας εξουσίας.  

 Ως προς το αίτημα ενημέρωσης του Συλλόγου για την τύχη του λίθινου υλικού του 

τάφου, σας ενημερώνουμε ότι τα υλικά που προκύπτουν απ' την κατάργηση οιουδήποτε 

ταφικού μνημείου, αποσύρονται νομίμως προς το αρμόδιο ρεύμα ανακύκλωσης. 

 Ως προς το αίτημα του Συλλόγου περί εφαρμογής του όρου της διαθήκης της Μαρίας 

Πέτρου, για την αξιοποίηση του οικοπέδου που παραχωρήθηκε στην τότε Κοινότητα και 
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μετέπειτα Δήμο Παλλήνης, με τη δημιουργία δημοτικής παιδικής χαράς, θα μου επιτρέψετε 

μια παρένθεση, ώστε να σας ενημερώσω για την κατάσταση του κληρονομιαίου οικοπέδου 

σήμερα.  

 Το οικόπεδο της διαθέτιδος Μαρίας Πέτρου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, μετά του 

ιδιωτικού ναού του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, διατέθηκε στην Κοινότητα, μετέπειτα 

Δήμο Παλλήνης και τους κατοίκους της Παλλήνης, υπό τον όρο να ανάπτουν συχνά το 

κανδήλιον του εν λόγω ναού και το οικόπεδο να χρησιμοποιείται ως παιδική χαρά για να 

παίζουν τα μικρά παιδιά του χωρίου.  

 Εν συνεχεία τα ίδια Δημοτικά Συμβούλια που έκαναν την αποδοχή του κληρονομιαίου 

ως άνω ακινήτου υπό τους άνω όρους αξιοποίησής του, με αποφάσεις τους των ετών 2003 

έως και 2009 και αφορούσαν την πολεοδομική μελέτη της περιοχής Καραούζι, η οποία 

εγκρίθηκε με το από 14 Μαρτίου '14 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 89 Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, προέβησαν στο χαρακτηρισμό της χρήσης του 

άνω κληρονομιαίου ακινήτου, πλάτους 9 μέτρων, εν μέρει σε Νηπιαγωγείο, το πρώτο 

μεγαλύτερο τμήμα του ξεκινώντας από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και εν μέρει σε κοινόχρηστο 

χώρο εκκλησίας.  

 Οσοι έχετε εικόνα του χώρου, θα έχετε διαπιστώσει ότι το μεγάλο τμήμα που έχει 

χαρακτηριστεί ως χώρος Νηπιαγωγείου, είναι ήδη περιφραγμένο από το Δήμο. Το δε 

υπόλοιπο που αποτελεί κοινόχρηστο χώρο εκκλησίας, παραμένει υποχρεωτικά ελεύθερο σε 

κοινή χρήση. 

 Οπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, το σχετικό αίτημα του Συλλόγου είναι εκ 

των πραγμάτων μη ικανοποιήσιμο, καθόσον οι ως άνω επιλογές των προηγούμενων 

Διοικήσεων του πρώην Δήμου Παλλήνης, είναι πλέον δεσμευτικές ως προς τις χρήσεις του 

κληρονομιαίου οικοπέδου και ως εκ τούτου τόσο η βούληση της διαθέτιδος όσο και το 

αίτημα του Συλλόγου για κατασκευή δημοτικής παιδικής χαράς, δε μπορούν εκ των 

πραγμάτων να υλοποιηθούν. 

 Πέραν των νομικών τοποθετήσεων που περιέλαβε κυρίως η μέχρι στιγμής εισήγησή 

μου, θα ήθελα όμως πολύ συνοπτικά και κατά χρονολογική σειρά να αναφερθώ στα εξής. 

 Ο Ιωάννης Πέτρου απεβίωσε και ενταφιάσθηκε το έτος 1973.  

 Το έτος 1980 η εν ζωή αδελφή του Μαρία Πέτρου, αιτήθηκε και αγόρασε ως 

οικογενειακό τάφο τον υπ' αριθμ. 54 Τομέας 18, τάφο, εμβαδού 12 τετραγωνικών μέτρων, 
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στον οποίο είχε ταφεί ο αδελφός της Ιωάννης Πέτρου απ' το '73 όπως είπαμε, έναντι 

τιμήματος 24.000 δραχμών, το οποίο και εξόφλησε πλήρως, βάσει των υπ' αριθμ. 4624 και 

31029 διπλοτύπων είσπραξης. 

 Το έτος 1981 απεβίωσε και ενταφιάστηκε σε οικογενειακό τάφο αγορασθέντα παρά 

της Μαρίας Πέτρου πάλι, η μητέρα της Ελένη Πέτρου.  

 Το έτος 1989 απεβίωσε και ενταφιάστηκε στον ίδιο οικογενειακό τάφο, όπως είχε 

νόμιμο δικαίωμα η Μαρία Πέτρου. Ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο 

ισχυρισμός του Συλλόγου ότι η Μαρία Πέτρου είναι ενταφιασμένη από το 1989 έως σήμερα, 

για 32 χρόνια σε τάφο που παραχωρήθηκε και συντηρούνταν από την τότε Κοινότητα και 

μετέπειτα Δήμο Παλλήνης. 

 Τα έτη 1992, 2000 και 2007 λαμβάνονται οι άνω αναφερθείσες αποφάσεις από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και τη Δημαρχιακή Επιτροπή Παλλήνης, του πρώην Δήμου 

Παλλήνης, για αποδοχή κληρονομιάς του οικοπέδου, το οποίο κατέλειπε η Μαρία Πέτρου 

στην τότε Κοινότητα Παλλήνης, χωρίς καμία μνεία στην προσφορά τους στην Παλλήνη, 

αλλά ούτε καν με έκφραση έστω ευχαριστιών προς αυτή για το κληρονομιαίο ακίνητο. 

 Τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν πλήρως ότι ουδόλως ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα η αναφορά του Συλλόγου ότι προφανώς η Κοινότητα και μετέπειτα Δήμος 

Παλλήνης θεωρούσαν αυτονόητη την εν λόγω παραχώρηση και ανάληψη της σχετικής 

φροντίδας και εξόδων του τάφου, καθόσον όπως έχει ήδη αναφερθεί ο τάφος του Ιωάννη 

Πέτρου είχε ήδη αγοραστεί ως οικογενειακός τάφος από τη Μαρία Πέτρου το έτος 1980, με 

καταβολή και εξόφληση του τιμήματος των 24.000 δραχμών και δεν υπήρχε υποχρέωση 

καταβολής εξόδων, ελλείψει δικαιούχων, συνέχισης του τάφου δηλαδή, που θα βαρύνονταν 

και με τα σχετικά τέλη. 

 Κατά τα έτη 2003 έως 2009 λαμβάνονται απ' τον πρώην Δήμο Παλλήνης διάφορες 

αποφάσεις για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Καραούζι και η χρήση του 

κληρονομιαίου ορίζεται σε Νηπιαγωγείο και κοινόχρηστο χώρο εκκλησίας, όπως 

προανέφερα, αντί παιδικής χαράς που όριζε η βούληση της διαθέτιδος Μαρίας Πέτρου με τη 

διαθήκη. 

 Μετά τα παραπάνω διερωτώμαι, σε ποιες άραγε απ'τις άνω συνεχείς και αλλεπάλληλες 

πράξεις της Διοίκησης του πρώην Δήμου Παλλήνης, διακρίνει κάποιος την απόδοση 

οιασδήποτε τιμής ή αναγνώρισης κοινωνικής προσφοράς των αδελφών Ιωάννη και Μαρίας 

Πέτρου; 
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 Με ποιο τρόπο άραγε και από ποιες πράξεις των αρμοδίων οργάνων του πρώην Δήμου 

Παλλήνης διακρίνει ο Σύλλογος ότι υπήρξε η επικαλούμενη απ' αυτόν αναγνώριση της 

κοινωνικής προσφοράς των Ιωάννη και Μαρίας Πέτρου, με παραχώρηση τάφου και ανάληψη 

υποχρέωσης συντήρησής του από την τότε Κοινότητα και μετέπειτα Δήμο Παλλήνης, όπως 

αναφέρεται στις 2 αιτήσεις; 

 Οπως για να είμαι όμως ιστοριοκά ακριβής και δίκαιος, υπάρχει μια απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης, επί δημαρχίας κ. Σπυρίδωνα 

Κωνσταντά, στην οποία αναφέρεται η διαθέτιδα Μαρία Πέτρου.  

 Παρακαλώ σε αυτό το σημείο όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους εκπροσώπους 

του Συλλόγου και της νομικής συμπαραστάτου, αλλά ακόμα και αυτούς που μας 

παρακολουθούν διαδικτυακά, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Αναφέρομαι στην απόφαση 

147/1996 του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, από την οποία θα σας αναγνώσω 

ένα απόσπασμα, προτού σας την παρουσιάσω στην ολότητά της.  

 "Το αίτημα είναι δίκαιο, διότι με το άρθρο 8 του ισχύοντος Κανονισμού Νεκροταφείου, 

η χρήση οικογενειακού τάφου περιέρχεται στο Δήμο όταν εκλείψουν οι νόμιμοι δικαιούχοι".  

 Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί δημότες, αυτή η απόφαση αφορά στην κατάργηση 

του υπ' αριθμ. 55 Τομέας 18, οικογενειακού τάφου, που είχε αγοράσει η Μαρία Πέτρου και 

σε αυτόν ενταφιάστηκε η μητέρα της και μεταγενέστερα και η ίδια. Το τότε Δημοτικό 

Συμβούλιο του πρώην Δήμου Παλλήνης, γνωρίζοντας ήδη απ' το 1992 ότι η Μαρία Πέτρου 

είχε κληροδοτήσει μέρος της περιουσίας της στο Δήμο Παλλήνης, λαμβάνοντας δε υπόψη το 

νόμο, τον Κανονισμό Νεκροταφείου, αλλά και την ηθική υποχρέωση που είχε ο Δήμος 

απέναντι στη διαθέτιδα, προέβη στην κατάργηση του οικογενειακού της τάφου, στον οποίο 

ήταν ενταφιασμένη.  

 Κατά τη λήψη της άνω απόφασης Δήμαρχος Παλλήνης ήταν ο κ. Σπυρίδων 

Κωνσταντάς. Μεταξύ δε των Συμβούλων που παρέστησαν και έλαβαν την άνω απόφαση, 

ήταν και ο κ. Θεόδωρος Σμυρλιάδης. Τους δύο αυτούς συναδέλφους, τους δύο αυτούς ως 

άνω συναδέλφους αναφέρω, μόνο και μόνο διότι συνυπογράφουν και την από 28-12-2020 

αίτηση των 11 Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, για ανάκληση της απόφασης 93/17 

του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.  

 Αναλυτικότερα η Μαρία Πέτρου το έτος 1981 με το υπ' αριθμ. 6044 διπλότυπο 

είσπραξης αγόρασε ως οικογενειακό τάφο έναντι τιμήματος 4.000 δραχμών, τον τάφο υπ' 

αριθμ. 55 Τομέας 18, εμβαδού 3 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος ευρισκόταν ακριβώς 
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ανάμεσα στον τάφο του αδελφού της Ιωάννη, Νο 54, Τομέας 18, τον οποίο είχε αγοράσει το 

προηγούμενο έτος και στον τάφο της Αγγελικής Μίληση. Τα βλέπετε μπροστά σας σε 

φωτογραφία. Στον τάφο αυτό ενταφιάστηκε η μητέρα της, Ελένη Πέτρου, η οποία απεβίωσε 

στις 2/1/81 και μεταγενέστερα, το 1989 και η ίδια.  

 Στις 20/6/1996 ο ανιψιός της Μαρίας Πέτρου κ. Χρήστος Οικονόμου υπέβαλε αίτηση 

προς τον τότε Δήμαρχο Παλλήνης και το Δημοτικό Συμβούλιο, αριθμός πρωτοκόλλου 

3192/20-6-96, αναφέροντας επί λέξει τα εξής: Παρακαλώ να επιστραφεί στην κυριότητα του 

Δήμου σας", είναι και αυτός στην έννοια των εγγυτέρων συγγενών ευρύτερα, όπως το 

είπατε προηγουμένως αλλά δεν ήταν δικαιούχος.  

 Λέει επί λέξη λοιπόν τα εξής, ο κ. Χρήστος Οικονόμου: "Παρακαλώ να επιστραφεί 

στην κυριότητα του Δήμου μας ο οικογενειακός τάφος Τομέας 18 αρ. 55 παλαιό 

Νεκροταφείο, ο οποίος είναι στο όνομα της Πέτρου Μαρίας και Πέτρου Ελένης, των οποίων 

τυγχάνω συγγενής αλλά όχι δικαιούχος του τάφου." 

 Στις 9.9.1996 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης λαμβάνει ομόφωνα την απόφαση 

147/1996 περί επιστροφής, δηλαδή κατάργησης δεύτερου οικογενειακού τάφου της Πέτρου 

Μαρίας στην κυριότητα του Δήμου Παλλήνης, με το σκεπτικό που ήδη ανέφερα 

προηγουμένως. 

 Ενόψει των ανωτέρω νομίζω ότι απαντώνται όλα τα ερωτήματα που έθεσα και 

δικαιολογείται πλήρως και η προηγούμενη αναφορά μου σε υποκριτικές και φαρισαϊκές 

συμπεριφορές. Τολμώ δε να πω ότι τουλάχιστον οι σημερινοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που 

συμμετείχαν στην λήψη της απόφασης 147/1996 δεν δικαιούνται να κατηγορούν κανέναν 

για ασέβεια ημί μόνον τον εαυτό τους. 

 Παρά ταύτα, αντί να αισχύνονται για την παραπληροφόρηση που διέσπειραν αλλά και 

την πόλωση και τον διχασμό που δημιούργησαν στην τοπική κοινωνία, συνεχίζουν να 

πρωτοστατούν σε μία πρωτόγνωρη εκστρατεία σπίλωσης των υπολήψεων των συναδέλφων 

Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι συνέβαλαν με την θετική τους ψήφο στη λήψη της 

μοναδικής απόφασης απόδοσης τιμής του Δήμου Παλλήνης στους Ιωάννη και Μαρία Πέτρου, 

της υπ' αριθμ. 10/19.2.2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης η οποία 

θεωρώ ότι είναι πλέον και ιστορική. 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και δημότες, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία 

που παρέθεσα, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν 48 χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη 

Πέτρου έως και σήμερα και ενώ υπήρξε πλήθος ευκαιριών και αφορμών για τον πρώην Δήμο 
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Παλλήνης στο μεγάλο αυτό διάστημα να αναγνωρίσει την κοινωνική προσφορά των Ιωάννη 

και Μαρίας Πέτρου, αυτό τελικά έγινε μόνο στις 19.2.2021 από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο 

με την υπ' αριθμ. 10/2021 απόφασή του κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αρχής της οποίας 

έχω την τιμή να ηγούμαι. 

 Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που με αυτή την απόφαση όχι μόνο αποδώσαμε τον επί 

πολλές δεκαετίες οφειλόμενο φόρο τιμής αλλά συντελούμε και στην διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης του τόπου μας με την κατασκευή ενός ιδιαίτερου μνημείου το οποίο θα 

τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση εντός του Κοιμητηρίου Παλλήνης και επί του οποίου θα 

αναγνωρίζεται δημόσια και στο διηνεκές η προσφορά των Ιωάννη και Μαρίας Πέτρου στην 

πόλη μας. 

 Μετά από όλα τα παραπάνω, όπως γίνεται κατανοητό ότι και οι δύο 

αιτήσεις του Συλλόγου παλαιών κατοίκων Παλλήνης εξ αντικειμένου δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν και γι' αυτό εισηγούμαι να απορριφθούν”. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, όπως φαίνεται και στα  
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία  

Απορρίπτει τις υπ΄αριθμ. Πρωτ. 4688/16-02-2021 και 6812/02-03-2021 αιτήσεις του 

Συλλόγου Παλαιών Κατοίκων  Παλλήνης «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ». 

Συγκεκριμένα:  

Καταψήφισαν οι: ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ. 

Υπερψήφισαν οι: ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-

ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΜΗΛΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-

ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ–ΜΙΛΙΑ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  

     Στην ψηφοφορία επί  του θέματος συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Παλλήνης, Νίκος Κούτας ο οποίος ψήφισε κατά.     
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 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 021/2021. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

                                                                                  
Ο   Πρόεδρος Κων/νος  Σμέρος                         
 

Έπονται 30 υπογραφές 

                                              Ακριβές απόσπασμα 
                                                    Ο   Πρόεδρος 

                                                  Κων/νος Σμέρος      
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