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Λήψη Απόφασης, επί της Παραχώρησης / σύστασης
οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Παπάγου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 17

Χολαργός σήμερα την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12.00 π.μ.
και μέσω Τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του
ΥΠ.ΕΣ,, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατόπιν
της από 8-3-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
1. Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
2. Μιχάλης Υφαντής
3. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση του
κ. Μιχ. Χατζή).
5. Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Απόντες
Γεώργιος Πολύδωρας
Μιμή Ρουφογάλη).
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Λουκάς Ρίζος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται πέντε (5), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από
28-1-2021 Εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως:
Στο άρθρο 8, παρ. 1,2 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού
(Α.Δ.Σ.: 8/2018, ΑΔΑ: ΩΘΟΟΩΞ1-Χ6Δ) προβλέπεται ότι: «Δύναται να παραχωρούνται χώροι στο κοιμητήριο
Παπάγου, για τη σύσταση οικογενειακών τάφων μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός κοινών τάφων για την κάλυψη πάγιων αναγκών για την ταφή νεκρών και
την καταβολή του ανταλλάγματος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ύπαρξη του ικανού
αριθμού κοινών τάφων βεβαιώνεται από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων.
Δικαίωμα για παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου ή παραχώρηση έτοιμου τάφου,
έχουν κατά προτεραιότητα οι δημότες Παπάγου – Χολαργού και οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στον Δήμο
Παπάγου – Χολαργού».
Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραχώρηση δέκα (10) οικογενειακών τάφων (8
μονοί και 2 διπλοί) στο κοιμητήριο Παπάγου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των κοιμητηρίων Παπάγου και
Χολαργού, σε προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή υποδομών, για το έτος 2021.
Οι εν λόγω ανάγκες είναι οι κάτωθι:
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Προμήθεια μικρού σκαπτικού μηχανήματος (τύπου JCB, Bobcat, Caterpillar κ.λ.π),
κατασκευή νέων ατομικών οστεοφυλακίων σε αμφότερα τα κοιμητήρια,
αντικατάσταση θερμοσίφωνα στο χώρο πλύσης οστών του κοιμητηρίου Χολαργού,
κατασκευή στεγάστρου έμπροσθεν του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του κοιμητηρίου Χολαργού,
κατασκευή χωνευτηρίων σε αμφότερα τα κοιμητήρια,
στεγανοποίηση της οροφής του κτιρίου πλύσης οστών του κοιμητηρίου Χολαργού,
συντήρηση – βαφή κτιρίου γενικού οστεοφυλακίου Παπάγου,
προμήθεια ραφιών dexion, για τον χώρο πλύσης οστών του κοιμητηρίου Παπάγου,
αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων κοιμητηρίου Παπάγου
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την Παραχώρηση Δέκα (10) Οικογενειακών Τάφων (8 μονών και 2 διπλών) στο Κοιμητήριο
Παπάγου, προκειμένου να καλυφθούν οι ακόλουθες ανάγκες των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, σε
προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή υποδομών, για το έτος 2021 :










Προμήθεια μικρού σκαπτικού μηχανήματος (τύπου JCB, Bobcat, Caterpillar κ.λ.π),
κατασκευή νέων ατομικών οστεοφυλακίων σε αμφότερα τα κοιμητήρια,
αντικατάσταση θερμοσίφωνα στο χώρο πλύσης οστών του κοιμητηρίου Χολαργού,
κατασκευή στεγάστρου έμπροσθεν του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του κοιμητηρίου Χολαργού,
κατασκευή χωνευτηρίων σε αμφότερα τα κοιμητήρια,
στεγανοποίηση της οροφής του κτιρίου πλύσης οστών του κοιμητηρίου Χολαργού,
συντήρηση – βαφή κτιρίου γενικού οστεοφυλακίου Παπάγου,
προμήθεια ραφιών dexion, για τον χώρο πλύσης οστών του κοιμητηρίου Παπάγου,
αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων κοιμητηρίου Παπάγου.

Μειοψήφισε η κα Νατάσα Χαμηλοθώρη (ΟΧΙ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθ. Αυγουρόπουλος
Νατάσα Χαμηλοθώρη

