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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/06/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 153 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/19.06.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,19/06/2018, 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. 6158 /14.06.2018, 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. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 3. Λυκούδης Αλεβίζος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Κολοβού Κων/να 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Βοσκόπουλος Χρήστος  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  



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: Επιστροφή οικογενειακού τάφου και εκταφή. 
 
 
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  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καισαριανή:  18-04-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ. :  4214 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                         
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Προς              
                                                                              το Δημοτικό Συμβούλιο         
Τμήμα:     Κοιμητήριου                                           υπόψη κ.  Προέδρου 
 Πληροφορίες:  Χ. Μελαχροινίδης                                                    
Ταχ. Δ/νης:     Καραμολέγκου 1                              κ. Κρητικοπούλου Άννα      
Τ.Κ.:                161 22                                   Ροδόπης 31, Γλυφάδα 

Τηλ. Επικ.:       210 7292994 &                                          Τ.Κ. 166 75 
                210 7215349 
 
 
 
Κοινοποιήση: κ. Κρητικοπούλου Άννα 

 
 
ΘΕΜΑ: «Επιστροφή οικογενειακού  τάφου & εκταφή»  
 

Στην 133/20-06-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός 

Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείο Δήμου Καισαριανής», όπως εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51968/19324/31.07-2017 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις:  

 



Άρθρο 9.1 παρ. 7 οικογενειακοί τάφοι «Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά 

την υπογραφή της πράξης παραχώρησης και της αποπληρωμής του συνολικού 

ποσού ή της συμφωνημένης προκαταβολής σε περίπτωση παραχώρησης με 

διακανονισμό. Η προκαταβολή αυτή ορίζεται στο 35% του συνολικού ποσού και η 

διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα (1) έτος από την 

υπογραφή της πράξης.»,  

Άρθρο 9 .5 παρ. 2 Επιστροφή δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου «Η μη 

αποπληρωμή των βεβαιωμένων δόσεων σε περίπτωση που γίνει διακανονισμός 

για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, συνεπάγεται 

την ανάκληση της πράξης παραχώρησης και το ποσό που καταβλήθηκε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου.», 

 Άρθρο 6 §5 Ταφή Τιμής Ένεκεν «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

μόνον, είναι δυνατή η ταφή «Τιμής Ένεκεν» για πρόσωπα, που με τη διαδρομή και 

δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην Πατρίδα και το λαό της ή 

ειδικότερα στο Δήμο Καισαριανής. Η ταφή «Τιμής ένεκεν» ισχύει κατ’ εξαίρεση για 

μια πενταετία (5ετία) και πραγματοποιείται σε τάφους, που παραχωρούνται 

αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό έπειτα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13037/30-09-2011 έγγραφο, εγκρίθηκε το αίτημα της κ. Κρητικοπούλου  

Άννας για την αγορά του με στοιχεία  “Α-24-165” οικογενειακού μνήματος, αντί ποσού 13.668,00 

€ (δεκατριών χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ). 

Η ανωτέρω έναντι της αγοράς κατέβαλε ως προκαταβολή το ποσό των 2.878,00 € (δύο χιλιάδων 
οχτακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ), σύμφωνα και με τα υπ’ αριθμ. 349/27-01-2012, 4077/28-

08-2012, 861/10-03-2016 και 1316/13-04-2016 διπλότυπα είσπραξης της ταμειακής υπηρεσίας 

του Δήμου μας. 
Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου που 

κυρώθηκε με την 316/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στο άρθρ. 6 

του Κανονισμού προβλέπεται ότι ««Παραχωρούνται χώροι του Δ. Νεκροταφείου……….αφού 
προκαταβληθεί το χρηματικό ποσό που προβλέπεται ή τουλάχιστον το μισό της αξίας 
του…………..που απαιτείται για την παραχώρηση….. το υπόλοιπο καταβάλλεται το πολύ μέχρι 
συμπλήρωσης διμήνου από της προκαταβολής χρόνος που εκδίδεται και το παραχωρητήριο».   
 
Έκτοτε και ενώ έχει καταβάλλει μόνο (!) το ποσό των 2.878,00 € (δύο χιλιάδων οκτακοσίων 

εβδομήντα οχτώ ευρώ), επανέρχεται το έτος 2016 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4204/13-04-2016 

αίτημα της ζητά να γίνει διακανονισμός στο υπόλοιπο ποσό της οφειλής της, το οποίο ανερχόταν 
στα 10.790,00 € (δέκα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ), καταβάλλοντας 300,00 € (τριακόσια 

ευρώ) μηνιαίως έως την εξόφλησή του.  

 
Το αίτημά της έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με την υπ’ αριθμ. 

4650/101/20-04-2016 απόφασή του, ενέκρινε τον διακανονισμό των δόσεων, παρόλο που δεν 

προβλέπονταν στον τότε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας. 
Σημειωτέον ότι διακανονισμός δεν υφίσταται και στον ισχύοντα Κανονισμό που εγκρίθηκε με 

την 133/20-06-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα από την καρτέλα 
συναλλασσόμενου την οποία και σας επισυνάπτω, η κ. Κρητικοπούλου Άννα αποδεικνύεται 

ασυνεπής στις υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας μόνο τα ποσά των 9 (εννέα) δόσεων από τις 

συνολικά οφειλόμενες 36 (τριάντα έξι) δόσεις.  
 



Παράλληλα η κ. Κρητικοπούλου Άννα διατηρεί από της 23.07.2002 ήτοι 16 (δεκαέξη) έτη, ένα 

μνήμα 3ετους ταφής «δωρεάν τιμής ένεκεν», στο οποίο  είναι ενταφιασμένος ο σύζυγός της 
Κρητικόπουλος Μιχαήλ, αν και στο άρθρ. 11 του τότε Κανονισμού προβλέπονταν μόνο για μία 

τριετία και στον ισχύοντα Κανονισμό προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για μία  πενταετία. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω δηλαδή 

1. Της μη τακτοποίησης των οικονομικών της υποχρεώσεων έναντι του Δήμου, κατόπιν της υπ’ 

αριθ. 4650/101/20-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενέκρινε τον 

διακανονισμό των οφειλών της. 
2. Του άρθρου 6 του προηγούμενου Κανονισμού που όριζε την αποπληρωμή των οικογενειακών 

ταφών, εντός διμήνου. 

3. Του άρθρου 9.1 παρ. 7 του ισχύοντος κανονισμού που κυρώθηκε με την 133/20-06-2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζει την εξόφληση των οικογενειακών τάφων εντός 

ενός έτους. 

4. Του άρθρου 6  παρ. 5 του ισχύοντος κανονισμού που ορίζει ότι η ταφή «τιμής ένεκεν» ισχύει 
κατ’ εξαίρεση για μια 5ετία. 

 

Πρέπει να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το άρθρο 9.5 παρ. 2 του ισχύοντος 

κανονισμού που ορίζει ότι ανακαλείται το δικαίωμα χρήσης  οικογενειακού τάφου σε 
περίπτωση μη αποπληρωμής των δόσεων και το ποσό που καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου, καθώς και το άρθρο 6 παρ. 5 που ορίζει ότι η εκταφή των θανόντων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.   

 
 

 

         Ο  
        Προϊστάμενος  
      Του Κοιμητηρίου  
 
 
       Μελαχροινίδης Χαράλαμπος 
 
 

                                                                               Καισαριανή.18-04-2018 

 

 
 

 

 

 
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  
 

 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Μετά από συζήτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , την τοποθέτηση της κ. 
Άννας Κρητικοπούλου και την συµβιβαστική πρόταση του ∆ηµάρχου 
αποφασίστηκε οµόφωνα να διατηρηθεί η απόφαση 101/22-04-2016 µε 
δέσµευση της κ. Άννας Κρητικοπούλου να καταβάλλει µε συνέπεια τα 300,00€ 
ανά µήνα. 
Παραµένει όµως σε εκκρεµότητα η παραµονή του θανόντα   Μιχάλη 
Κρητικόπουλου στον τριετούς τάφο επί 16  συναπτά έτη . 

 
 

 
 
 

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) 
Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 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) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17)Καµπάκας 
Αντώνιος  18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος. 
   
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     19/06/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


