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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/02/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  57 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/28.02.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2017, 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. 2241/24.02.2017, 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 τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
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 επιστροφής και µεταπώλησης οικογενειακών µνηµάτων στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
 

Ο κ. Πρόεδρος  ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
του προϊστάµενου δηµοτικού κοιµητηρίου κ. Μελαχροινίδη Χαράλαµπου     η 
οποία έχει ως εξής :  

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    KΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΤ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
∆ιεύθυνση. ∆. Καραµολεγκου 1 
Καισαριανή 

Τηλ. 2107292994   ΠΡΟΣ  
         ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
     Υπόψη Προέδρου κ. ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ Γ.  
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΝΗΜΑΤΩΝ  
Με βάσει τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής: 
Άρθρο 9  §  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».   
Άρθρο 9  §  2 «Το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου επανέρχεται στον ∆ήµο α) εάν 
καθυστερήσει η πληρωµή των τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου, για διάστηµα 
µεγαλύτερο των 5 ετών και β) εάν δεν διαµορφωθεί ο οικογενειακός τάφος σε διάστηµα 3 
χρονών από την παραχώρηση του.  Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το 
δικαίωµα χρήσης επανέρχεται στον ∆ήµο αυτοδικαίως και χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση σε 
βάρος του ∆ήµου.»  
Σας ενηµερώνουµε ότι από τον µέχρι τώρα έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι σε 
118 «εκατόν δέκα οχτώ» οικογενειακά µνήµατα έχει καθυστερήσει η πληρωµή των τελών για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Μετά τη διαπίστωση αυτή και κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία προέβην ως είθισται και 
προβλέπεται στην αποστολή ταχυδροµικών επιστολών – επιτάφιων σηµειωµάτων - 
τηλεφωνικών κλήσεων προς τους συγγενείς – κληρονόµους των αποθανόντων, µε βάση τα 
στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας (διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ).  



Σε κάθε περίπτωση κατορθώσαµε να εισπραχθούν ή να ρυθµιστούν σε δόσεις  οφειλές  που 
αναφέρονται λεπτοµερέστατα στην υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 7340/7341/7342/30-06-2016 
εισήγηση µας. Για όσους δεν ανταποκρίθηκαν εντός τριµήνου από την λήψη της επιστολής 
ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεµείς οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου, 
εφαρµόστηκε ο  Κανονισµός του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου.   
 
Επειδή το πρόβληµα εξακολουθεί να είναι µεγάλο, εισηγούµαι τη συνέχιση της ίδιας 
διαδικασίας και για οµοειδείς περιπτώσεις οικογενειακών µνηµάτων καθώς και οστεοθηκών 
που θα ανευρεθούν, τον αριθµό των οποίο θα εξειδικεύσω – αναλύσω σε νεότερη εισήγηση  
µου µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.    
  

  Ο  
       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
             ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
            ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 
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 και επαναδιάθεση οικογενειακών µνηµάτων στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 

 

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) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 18) 
Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος 21) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 23) Αλεξοπούλου 
Μαρία .  

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


