
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:     19.7.2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:            6706 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917   
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                24Η Συνεδρίαση /  18-7-2016 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 109/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης δόσεων αποπληρωµής παράτασης εκταφής  και εκταφής 
στο όνοµα της κ. Σκαυτούρου Ελπινίκης (για τον γιο της Σκαυτούρο Νικόλαο). 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την    18 η  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.8035/ 14-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 6765/15.06.2016 
εισήγηση  της προϊσταµένης τµήµατος δηµοτικών εσόδων του ∆ήµου  η οποία έχει 
ως εξής: 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καισαριανή: 15 / 6 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6765 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Πληροφορίες: κα Ατραϊδου Αναστασία  
∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010754 
Fax: 213 2010762                                                          

                                       ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                        ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ  

                                                                         ΠΡΟΣ 
                                                        ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΘΕΜΑ: ∆όσεις αποπληρωµής παράτασης εκταφής και εκταφής  
 
Σχετικά: 1) Η αριθµό πρωτοκόλλου 6706/14-06-2016 αίτηση της κας 

ΣΚΑΥΤΟΥΡΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ µε διεύθυνση κατοικίας Πανιωνίου αρ.40-
42, Καισαριανή, για ρύθµιση του συνολικού ποσού επτακοσίων τριάντα 
επτά ( 737,00 ) ευρώ που απαιτείται για την παράταση εκταφής και την 
εκταφή του υιού της ΣΚΑΥΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  σε είκοσι  ( 20 ) δόσεις.  

               2) Το άρθρο 19 του Β.∆.24.9/20-10-1958 ΦΕΚ 171/58 τ.Α’ σε συνδυασµό 
µε την  
               τροποποίηση του αυτού Β.∆.µε τα άρθρα 74 και 79 
               3) Το άρθρο 11 του Β.∆ 318/69 (ΦΕΚ 212/23-10-1969 τεύχος Α΄) Περί 
βεβαιώσεως και  
               εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

4) Η Απόφαση 316/02-12-2004 του ∆.Σ. ∆ήµου Καισαριανής(Κανονισµός 
Νεκροταφείου) 

5) Η Απόφαση 170/24-07-2013 του ∆.Σ. ∆ήµου Καισαριανής 

 

                Παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τα ως άνω σχετικά, αποφασίσετε περί της 
αποδοχής η µη του αιτήµατος της κας Σκαυτούρου Ελπινίκης για  αποπληρωµή του 
ποσού των επτακοσίων τριάντα επτά ( 737,00 )  ευρώ για την παράταση εκταφής και 
την εκταφή του υιού της ΣΚΑΥΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  σε είκοσι ( 20 ) δόσεις. 

 
 
                                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                              ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 
 
                                                                                             ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει την αίτηση µε  αριθµό πρωτοκόλλου 6706/14-06-2016  της κας 
ΣΚΑΥΤΟΥΡΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ µε διεύθυνση κατοικίας Πανιωνίου αρ.40-42, 
Καισαριανή, για ρύθµιση του συνολικού ποσού επτακοσίων τριάντα επτά ( 737,00 ) 
ευρώ που απαιτείται για την παράταση εκταφής και την εκταφή του υιού της 
ΣΚΑΥΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  σε είκοσι  ( 20 ) δόσεις.  
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   19/07/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ     
 
 
 
 
 
 


