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ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσης στο Κοιμητήριο Βέροιας.

Με την αρ. 23296/31-8-2018 αίτηση της η κ. Άννα Καρούσου, σύζυγος Γεωργίου, το γένος
Χριστοδούλου-Χατζηχριστοδούλου αιτείται την παραχώρηση ενός οικογενειακού τάφου στον
τομέα Α2, στο Κοιμητήριο Βέροιας, όπου σύμφωνα με την επιγραφή είναι ενταφιασμένοι οι
Χατζίκος Ιωάννης 1894-1944, Χατζίκου Μαρία 1885 – 1953 και Μέμτσα Ελένη 1902-1980.

Η αιτούσα δηλώνει νόμιμη κληρονόμος της τελευταίας, που υπήρξε αδελφή της μητέρας
της και ζητά την παραχώρηση του ανωτέρω τάφου προσκομίζοντας την αρ. 4536/10-4-1953
Δημόσια Διαθήκη (συμβ. Α. Μανωλίδης) της Μαρίκας χήρας Ιωάννη Χατζίκου, την αρ.
11725/23-8-1980 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ( συμβ. Δ. Μανωλίδης) της Ελένης Μέμτσα
και υπεύθυνη δήλωση περί της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος των άλλων συγκληρονόμων για
παραχώρηση του εν λόγο οικογενειακού τάφου.

Σύμφωνα με το άρθρο 13ο του Κανονισμού του Κοιμητηρίου Βέροιας ( αρ. αποφ. Δ.Σ.
183/2012) οι δικαιούχοι των τάφων διαρκούς χρήσης είναι ο/η αρχικός/ή δικαιούχος, οι κατ’
ευθεία γραμμή ανιόντων αυτού/ής (οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά κτλ. του δικαιούχου), οι
κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντων αυτού/ής, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και
αναγνωρισθέντων με τους συζύγους και κατιόντες αυτών(τα παιδιά και οι σύζυγοι αυτών, τα
εγγόνια και οι σύζυγοι αυτών, τα δισέγγονα και οι σύζυγοι αυτών, τα τρισέγγονα και οι σύζυγοι
αυτών, κτλ του/της αρχικού/ής δικαιούχου), η/ο σύζυγος του αρχικού δικαιούχου, οι κατ’
ευθεία γραμμή ανιόντων της/του συζύγου του/της αρχικού/ής δικαιούχου (οι γονείς, ο
παππούς και η γιαγιά, κτλ)και τα αδέλφια του/της αρχικού/ής δικαιούχου που δεν έχουν δική
τους οικογένεια, εφόσον συμφωνεί εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει, η/ο σύζυγος και οι
κατιόντες αυτού.

Στην αρ. 4536/10-4-1953 Δημόσια Διαθήκη της Μαρίκας χήρας Ιωάννη Χατζίκου - η οποία
απεβίωσε μετά τον σύζυγο της -αναφέρεται ότι καταλείπει όλη την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη
περιουσία της στην Ελένη θυγατέρα Πέτρου Μέμτζα την οποία είχε στη θέση θετής κόρης της.

Στο άρθρο 14, παράγραφος 2, του Κανονισμού αναφέρεται ότι «..... Κατ΄ εξαίρεση, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος
ταφής σε τάφο διαρκούς χρήσης και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και
τη σύζυγο αυτού με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατόπιν έγγραφης
συναίνεσης του δικαιούχου του τάφου διαρκούς χρήσης και την καταβολή του εκάστοτε
οριζόμενου τιμήματος, το οποίο ανέρχεται στο μισό του δικαιώματος σύστασης τάφου
διαρκούς χρήσης. Αν ο αρχικός δικαιούχος απεβίωσε, η έγγραφη συγκατάθεση δίδεται από τη
σύζυγο και αν δεν υπάρχει από τους κατιόντες αυτού....»

Με την αρ. 11725/23-8-1980 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της Ελένης Μέμτσα, τα
τέσσερα αδέλφια της (διότι η ίδια δεν δημιούργησε άλλη οικογένεια, αποδέχτηκαν εξ
αδιαιρέτου την περιουσία της, η οποία περιήλθε στην θανούσα από κληρονομιά της Μαρίκας
χήρας Ιωάννη Χατζίκου. Μέρος της περιουσίας αυτής υπήρξε και το αρχοντικό της οδού
Βερμίου, το οποίο αγοράστηκε από τον Δήμο Βέροιας με λεφτά της δωρήτριας του Κορνηλίας
Καραναστάση.

Στην συγκεκριμένη αποδοχή φαίνεται ότι ο τόπος κατοικίας των κληρονόμων πλην της
αιτούσας δεν είναι η Βέροια, πράγμα που δηλώνεται και στην υπεύθυνη δήλωση της, μαζί με
το ότι κανείς άλλος εκ των κληρονόμων της Ελένης Μέμτσα δεν εγείρει αξιώσεις για τον
συγκεκριμένο οικογενειακό τάφο.



Αν ο Ιωάννης Χατζίκος θεωρείται ο αρχικός δικαιούχος του τάφου, εκ του γεγονότος ότι
απεβίωσε πρώτος των άλλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό που ισχύει από το 2012,
μπορούσε να ταφεί στον ίδιο τάφο η σύζυγος αυτού Μαρίκα Χατζίκου και κατιόντες αυτών.
Επειδή το ζευγάρι δεν είχε κατιόντες (σύμφωνα με το ληξιαρχείο Βέροιας ) και η Ελένη Μέμτσα
κατά τα γραφόμενα της διαθήκης υπήρξε «ωσεί» θετή κόρη, θεωρούμενη προφανώς
δικαιούχος ενταφιάστηκε στον ίδιο τάφο.

Η αιτούσα επομένως ως η μονή συγγενής και κληρονόμος της Ελένης Μέμτσα που
ενδιαφέρθηκε για την ταφή της θείας της (σύμφωνα με απόδειξη) και ενδιαφέρεται για την
παραχώρηση του οικογενειακού τάφου, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14,
παράγραφος 3, ως παιδί της αδελφής της δικαιούχου και μπορεί να τύχει της κατ΄ εξαίρεση
αναγνώρισης του δικαιώματος ταφής με την καταβολή του τιμήματος, το οποίο ανέρχεται στο
μισό του δικαιώματος σύστασης τάφου διαρκούς χρήσης.

Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία εισηγείται θετικά υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος και
καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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