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                                                1
η
 Συνεδρίαση   12/01/2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2017 

 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση ή απόρριψη αιτήµατος για αγορά και ανέγερση οικογενειακού 

τάφου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  12
η
 του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 12
η
  του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ 

και ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.154/09-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 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 

Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

6.Λυκούδης Αλεβίζος 

7.Μαζαράκη Έλλη(αν.µέλος) 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  2
ο 

  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 12231 /03.01.2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 

οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Αίτηµα για αγορά και ανέγερση οικογενειακού τάφου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 

Καισαριανής.  

                    

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

                                           

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 12231/10-11-2016 αίτηση προς τον ∆ήµο Καισαριανής, ο κος 

Γερµανός Παναγιώτης αιτείται την άδεια για αγορά και ανέγερση οικογενειακού τάφου, σε 

χώρο του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου. 

 Όπως φαίνεται στο σχέδιο που έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόµενος µε την αίτησή του, η 

κατασκευή θα έχει διαστάσεις 3,00Χ2,50µ  και µέγιστο ύψος 2,80µ. Θα κατασκευαστεί από 

οπλισµένο σκυρόδεµα επενδεδυµένο µε µάρµαρο και η στέγη θα είναι δίριχτη µε γαλλικό 

κεραµίδι. 

Η Τεχνική Υπηρεσία σε περίπτωση σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

σχετικά µε την κατασκευή του οικογενειακού τάφου, µπορεί να επιβλέψει τις εργασίες 

κατασκευής ώστε να είναι σύµφωνη µε το σχέδιο που έχει εγκριθεί από την ΕΠΖ. 

 

Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 

                                                                            

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & 

Σχεδίου Πόλης  

 
Χαρίτου Ελιάνα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η ∆ιευθύντρια  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 
Κωνσταντοπούλου Βάσω 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

  

  

 

                                                                                           

  

   Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

 

 

 

 

 



 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  την υπ’ αρ. 12231/03-01-2017 αίτηση του κυρίου Παναγιώτη Γερµανού για 

αγορά και ανέγερση οικογενειακού τάφου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
Η  κατασκευή θα έχει διαστάσεις 3,00Χ2,50µ  και µέγιστο ύψος 2,80µ. Θα κατασκευαστεί 

από οπλισµένο σκυρόδεµα επενδεδυµένο µε µάρµαρο και η στέγη θα είναι δίριχτη µε γαλλικό 

κεραµίδι. 

Η Τεχνική Υπηρεσία θα επιβλέψει τις εργασίες κατασκευής ώστε να είναι σύµφωνη µε το 

σχέδιο που έχει εγκριθεί από την ΕΠΖ. 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                        1.Περρής Ιωάννης                                                            

                                                                         2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

                                                                         3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  

                                                                         4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                         5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

                                                                         6.Λυκούδης Αλεβίζος 

                                                                         7.Μαζαράκη Έλλη(αν.µέλος) 

 

       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή   13/01/2017 

 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   

 

 

 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                                                             
 

 

 

 

 

 

 


