
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ       30/07/2015 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:           8520     
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  23/07/2015 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  164 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/23.07.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 23ης του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 23/07/2015, ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ 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. 8065/20.07.2015, 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  (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.         
  
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βεχλίδη Μαρία 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Μαζαράκη Έλλη 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης   
20.   



21.   
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: Έγκριση µέτρων λόγω προβληµάτων που προκύπτουν µε τις 
χρόνιες παρατάσεις εκταφών στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής.  
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.Τσιτσιρίδη Ιωσήφ η  οποία έχει 
ως εξής:    
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 17/7/2015 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8031 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 

ΤΣΙΤΣΙΡΙ∆ΗΣ 

 

Για την επίλυση του προβλήµατος των χρόνιων παραµονών πέρα της τριετίας: 

Μετά από την καταγραφή µαζί µε την υπηρεσία στο νεκροταφείο έχει παρατηρηθεί 

όγκος περιπτώσεων που έχουν υπερβεί κατά πολύ τον προβλεπόµενο χρόνο ταφής µε 

αποτέλεσµα και τη συσσώρευση αντίστοιχων µεγάλων χρηµατικών οφειλών ως προς 

το ∆ήµο. Αυτό το πρόβληµα έχει πολλές πτυχές και πρέπει να µας απασχολήσει 

άµεσα. 

1. Η αδυναμία εύρεσης κενών τάφων αφού καταλαμβάνονται για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο (τριετία). 



2. Η συσσώρευση μεγάλων χρηματικών οφειλών ως προς το Δήμο που 

φτάνουν σε τέτοια επίπεδα που μετά από αυτά αντικειμενικά γίνεται πολύ 

δύσκολη έως και αδύνατη η εξόφληση τους. 

3. Η αδυναμία για το όσο γίνεται καλύτερο σχεδιασμό της λειτουργίας του 

νεκροταφείου. 

4. Η δημιουργία κλίματος αδικίας αφού κάποιοι τηρούν τους κανόνες και 

κάποιοι άλλοι όχι και μάλιστα όχι πάντα με δική τους ευθύνη. 

(πρόβληµα έχει προκύψει και στις ταφές τιµής ένεκεν. Τιµής ένεκεν χαρακτηρίζονται 

τα άτοµα που είχαν αναγνωρισµένη προσφορά στο ∆ήµο µας ή και ευρύτερα και µε 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν χαρακτηριστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

παραχωρείται  δωρεάν η ταφή για 3 έτη µε δυνατότητα παράτασης για 1 πλέον χρόνο. 

Για οποιαδήποτε άλλη παράταση επιβαρύνεται οικονοµικά οι συγγενείς). 

Μέτρα που προτείνονται: 

1. Με σχέδιο να ενημερωθούν όλοι οι συγγενείς των θανόντων για τη 

διαδικασία της εκταφής ( με χρονολογική σειρά, προτεραιότητα για τις 

εκταφές οι παλαιότερες περιπτώσεις ). 

2. Να δοθεί η δυνατότητα στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο στο 

νεκροταφείο να συζητήσει για την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις 

διακανονισμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η εξυπηρέτηση του πολίτη 

αλλά και τα έσοδα του Δήμου. Κάθε προτεινόμενη λύση θα έρχεται  στη 

διαπαραταξιακή αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

3. Να αναλάβει με δικό του κόστος  ο Δήμος τις εκταφές των τιμής ένεκεν και η 

φύλαξη των οστών σε κουτάκια στις οστεοθήκες. 

4. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εάν δε βρούμε τους συγγενείς ή δεν επιθυμούν 

να προχωρήσουν και να αναλάβουν την εκταφή να προχωρήσουμε σε 

υπηρεσιακές. 

Ενηµέρωση για τρέχοντα: 

• Για τα καταστήματα θα συζητήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην 

οικονομική επιτροπή τους όρους  του διαγωνισμού για να προχωρήσουμε. 



• Βάση των νέων εξελίξεων με τη δυσκολία στη ρευστότητα των πολιτών θα 

δοθεί η δυνατότητα στους εργολάβους κηδειών να μπορούν να προχωράνε 

σε διακανονισμούς με την οικονομική υπηρεσία για μικρό χρονικό διάστημα, 

όπως και η διευκόλυνση τους με πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. 

ΤΣΙΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ 

               
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 
 
Σε όσα προτάθηκαν στην εισήγηση του κ. Τσιτσιρίδη Ιωσήφ για την εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 

 
 
 

 
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)  
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Καµπάκας Αντώνιος  18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος.  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   27/07/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


