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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  5/ 7/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  150  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την   5 η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 5 /7/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7400/1.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Μαζαράκη Έλλη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Βούρλος ∆ηµήτρης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επιστροφής οικογενειακών µνηµάτων 
στη δικαιοδοσία του ∆ήµου γιατί έχουν χάσει το δικαίωµα χρήσης λόγω µη 
κατιόντων. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση του  
προϊστάµενου του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου  κ. Μελαχροινίδη Χαράλαµπου  η   
οποία έχει ως εξής:   
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καισαριανή 30./6/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αρ. Πρωτ.:    7340 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
∆/νση: ∆.Καραµολέγκου 1 
Τηλ. Επικ. 210 7292994 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΝΗΜΑΤΩΝ  
 
Με βάσει την 316/2004 Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής 
Άρθρο 9 παρ. 1 «Μετά θάνατον του αρχικού δικαιούχου, του η της συζύγου και των κατιόντων 
ή ανιόντων και αφού συµπληρωθεί  τριετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού, το δικαίωµα 
χρήσης περιέρχεται στο ∆ήµο, ο οποίος στην συνέχεια µπορεί να διαθέσει το οικογενειακό 
µνήµα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό».   

• Η Σίκ Σοφία του Επαµεινώνδα και της Ιουλίας µε κωδικό οφειλέτη: 4522 και στοιχεία 
µνήµατος: Β-7-5 απεβίωσε στις 26/03/2016 και ετάφη στον οικογενειακό του οποίου 
ήταν και δικαιούχος.  

• Χατζηγεωργίου Ελένη του Κων/νου και της Χαρίκλειας το γένος Μάγνη µε κωδικό 
οφειλέτη: 4608 (έτη οφειλής 2010 -2016) και στοιχεία µνήµατος: Α-23-155 απεβίωσε 
στις 22/03/2008 και ετάφη στον οικογενειακό του οποίου ήταν και δικαιούχος.  

• Η Πλατιά Ελένη του Μιχαήλ και της Ειρήνης το γένος Πολυδοβάρδα µε κωδικό 
οφειλέτη: 4485 (έτη οφειλής 2008-2016) και στοιχεία µνήµατος: Κ.Γ-2-12 απεβίωσε 
στις 20/01/2007 και ετάφη στον οικογενειακό του οποίου ήταν και δικαιούχος.  

• Η Καραµαλάκη Αγγέλα του Παράσχου σύζυγος Νικολάου µε κωδικό οφειλέτη: 4648 
(έτη οφειλής 2010-2016) και στοιχεία µνήµατος Α-3-5 απεβίωσε στις 02/04/2011 και 
ετάφη στην Αµερική που ήταν και πολίτης.  



• Η Μαράσογλου Αικατερίνη του Νικολάου και της Μαρίας  µε κωδικό οφειλέτη: 4771 
(έτη οφειλής 2014-2016) και στοιχεία µνήµατος  Β-23-154 απεβίωσε στις 17/04/2013) 
και ετάφη στον οικογενειακό του οποίου ήταν και δικαιούχος.  

Οι παραπάνω δικαιούχοι των οικογενειακών έχουν χάσει το δικαίωµα χρήσης διότι δεν 
άφησαν ούτε ανιόντες, ούτε κατιόντες συγγενείς εν ζωή και έχει συµπληρωθεί τριετία από την 
ταφή του τελευταίου νεκρού.  
 
Άρα οι εν λόγω οικογενειακοί περιέχονται αυτοδικαίως στη δικαιοδοσία του ∆ήµου ο οποίος 
µπορεί να τους διαθέσει σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 
  
∆ικαίωµα επιστροφής οικογενειακών µνηµάτων όπως και παραχώρησης αυτών  έχουν µόνον 
τα ∆ηµοτικού Συµβούλια 
 
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 
         Ο  
        Προϊστάµενος  
      Του Κοιµητηρίου  
 
       Μελαχροινίδης Χαράλαµπος 
Συνηµµένα: Ληξιαρχική πράξη θανούσας Καραµαλάκη Αγγέλα από Η.Π.Α 
 
 
   Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την επιστροφή  οικογενειακών µνηµάτων στη δικαιοδοσία του ∆ήµου 
γιατί έχουν χάσει το δικαίωµα χρήσης λόγω µη κατιόντων όπως αναφέρεται 
και από το εισηγητικό ως εξής : 

 

• Η Σίκ Σοφία του Επαµεινώνδα και της Ιουλίας µε κωδικό οφειλέτη: 
4522 και στοιχεία µνήµατος: Β-7-5 απεβίωσε στις 26/03/2008 και ετάφη 
στον οικογενειακό του οποίου ήταν και δικαιούχος.  

• Χατζηγεωργίου Ελένη του Κων/νου και της Χαρίκλειας το γένος Μάγνη 
µε κωδικό οφειλέτη: 4608 (έτη οφειλής 2010 -2016) και στοιχεία 
µνήµατος: Α-23-155 απεβίωσε στις 22/03/2008 και ετάφη στον 
οικογενειακό του οποίου ήταν και δικαιούχος.  

• Η Πλατιά Ελένη του Μιχαήλ και της Ειρήνης το γένος Πολυδοβάρδα µε 
κωδικό οφειλέτη: 4485 (έτη οφειλής 2008-2016) και στοιχεία µνήµατος: 
Κ.Γ-2-12 απεβίωσε στις 20/01/2007 και ετάφη στον οικογενειακό του 
οποίου ήταν και δικαιούχος.  

• Η Καραµαλάκη Αγγέλα του Παράσχου σύζυγος Νικολάου µε κωδικό 
οφειλέτη: 4648 (έτη οφειλής 2010-2016) και στοιχεία µνήµατος Α-3-5 



απεβίωσε στις 02/04/2011 και ετάφη στην Αµερική που ήταν και 
πολίτης.  

• Η Μαράσογλου Αικατερίνη του Νικολάου και της Μαρίας  µε κωδικό 
οφειλέτη: 4771 (έτη οφειλής 2014-2016) και στοιχεία µνήµατος  Β-23-
154 απεβίωσε στις 17/04/2013) και ετάφη στον οικογενειακό του 
οποίου ήταν και δικαιούχος.  

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου 
Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Βούρλος ∆ηµήτριος  
20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος 
∆ηµήτριος .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ       6/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 


