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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  161 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/11.09.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 11/09/2019, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  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.9419/06.09.2019, 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 έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία 1. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
21. Παραγυιού Άννα  



22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 3717/21-03-
2019 αίτησης της κ. Σαραντοπούλου Χριστίνας και την εισήγηση της τεχνικής 
υπηρεσίας προς το  ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση µε 
αρ.πρωτ.:3717/24-05-2019 της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. πρωτ. 3717/21-03-2019 αίτηση της κ. Σαραντοπούλου Χριστίνας η 
οποία αιτείται την προσφορά δωρεάς νέας κρήνης στο χώρο του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου 
Καισαριανής προς µνήµη συγγενικού της προσώπου.  
Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται το παρακάτω σχέδιο κρήνης, προκειµένου να αποφύγουµε την 
εµφάνιση ογκώδους και έντονης µορφολογικά κατασκευής, όπου δεν συνάδει µε το ύφος και τον 
χαρακτήρα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου Καισαριανής.  
 
       Στον χώρο που θα υποδείξει ο Προϊστάµενος του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου, να επιτραπεί η 
κατασκευή κρήνης µε µέγιστες διαστάσεις: 
        Πλάτος: 0,60µ 
        Ύψος:   1,00µ 
        Βάθος:  0,10-0,15µ ανάλογα µε το υλικό κατασκευής της κρήνης. 
 
Τα υλικά κατασκευής της κρήνης µπορεί να είναι από µάρµαρο ή πλάκες ή σκυρόδεµα, δεν 
επιτρέπονται έντονα χρωµατικά στοιχεία και γενικά όλα τα στοιχεία (γράµµατα, διακοσµητικά κλπ) 
πρέπει να είναι διακριτικά και να συµβαδίζουν µε τον περιβάλλον χώρο στον οποίο θα 
κατασκευαστεί.   
Επί πλέον επί της κατασκευής δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί φωτογραφία ή προσωπικά 
αντικείµενα που συνάδουν µε µνήµα και όχι µε χρηστική κρήνη. 
Επίσης τονίζουµε ότι η δωρεά, δεν δηµιουργεί δικαιώµατα κτήσης ή αποκλειστικής χρήσης στην 
ενδιαφερόµενη και ότι η κρήνη διατηρεί και µετά τις παρεµβάσεις τον κοινόχρηστό της χαρακτήρα. 
 
 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη τα στοιχεία του 
φακέλου , την σχετική νοµοθεσία , µετά από διαλογική συζήτηση η οποία 
καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την δωρεά βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 3717/21-03-2019 
αίτησης της κ. Σαραντοπούλου Χριστίνας σύµφωνα µε την εισήγηση της 
τεχνικής υπηρεσίας προς το  ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής. 
. 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) 
Καρατζάς Ανδρέας 19) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  20) Παρασκευά 
∆έσποινα  21) Καγιαµπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
26)Χατζησάββας Μηνάς 
 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  11/09/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


