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Λήψη απόφασης, για τη Διενέργεια Υπηρεσιακών Εκταφών
στο Κοιμητήριο Παπάγου .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης : 2

Χολαργός σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 11.00 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 14-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα..
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Απόντες
1. Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Χατζής
2. Μιχάλης Υφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση της Λουκάς Ρίζος
κας Μαρίας Αθανασάκου – Μουντάκη).
4. Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γεωργίου
Πολύδωρα).
5. Μιμή Ρουφογάλη).
6. Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), 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 51-2021 Εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως :
“Στο άρθρο 12, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού
(Α.Δ.Σ.: 8/2018, ΑΔΑ: ΩΘΟΟΩΞ1-Χ6Δ) προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση όπου, δύο (2) μήνες μετά την
συμπλήρωση της τριετίας από την ταφή σε κοινό τάφο τριετούς ταφής, οι συγγενείς του ενταφιασμένου δεν
προσέλθουν στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου να αιτηθούν την παράταση της
ταφής ή να προγραμματίσουν την εκταφή του νεκρού, η Υπηρεσία προβαίνει αυτεπάγγελτα σε υπηρεσιακή
ανακομιδή – εκταφή των οστών και αποθέτει τα οστά στον κοινό τάφο απόθεσης οστών (χωνευτήρι) του
κοιμητηρίου.
Ως εκ των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι περιπτώσεις:
 Η διάρκεια ταφής του Β.Σ., στον υπ’ αριθ. Κ-198 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου, έληξε την 21/4/2020. Η
Υπηρεσία μας δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο συγγενή, Χ.Ο. Κατόπιν,
εστάλη σχετική επιστολή / ειδοποίηση την 29/5/2020 (αρ. πρωτ.: 8256). Έκτοτε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
τον ως άνω συγγενή.
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 Η διάρκεια ταφής Μ.Κ., στον υπ’ αριθ. Κ-57 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου, έληξε την 20/5/2020. Η
Υπηρεσία μας δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο συγγενή, Μ.Ι. Κατόπιν,
εστάλη σχετική επιστολή / ειδοποίηση την 29/5/2020 (αρ. πρωτ.: 8256). Έκτοτε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
τον ως άνω συγγενή.
 Η διάρκεια ταφής της Π.Μ., στον υπ’ αριθ. Μ-513 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου, έληξε την 12/3/2020.
Η Υπηρεσία μας δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο συγγενή, Π.Γ. Κατόπιν,
εστάλη σχετική επιστολή / ειδοποίηση την 9/4/2020 (αρ. πρωτ.: 5993). Έκτοτε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
τον ως άνω συγγενή.
 Η διάρκεια ταφής του Κ.Ν., υπ’ αριθ. Μ-317 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου, έληξε την 9/2/2020. Η
Υπηρεσία μας δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο συγγενή, Κ.Φ. Κατόπιν,
εστάλη σχετική επιστολή / ειδοποίηση την 9/4/2020 (αρ. πρωτ.: 5993). Έκτοτε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
τον ως άνω συγγενή.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι ο αριθμός των διαθέσιμων προς χρήση τάφων στο κοιμητήριο του Παπάγου,
ανέρχεται σε τέσσερις (4).
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την διενέργεια των υπηρεσιακών εκταφών των ανωτέρω ενταφιασμένων και την
υπηρεσιακή φύλαξη των οστών επί ένα (1) έτος”.
Σύμφωνα με το άρθρο. 40 του Ν. 4753/2020, η τελική Απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, μετά από Εισήγηση προς αυτήν, από την αρμόδια Υπηρεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
α. Τη Διενέργεια Υπηρεσιακών Εκταφών, για τους ακόλουθους Ενταφιασμένους του Κοιμητηρίου
Παπάγου :
 Του Β.Σ., (στον υπ’ αριθ. Κ-198 τάφο του Κοιμητηρίου Παπάγου), του οποίου η διάρκεια Ταφής
έληξε την 21/4/2020.
 Του Μ.Κ., (στον υπ’ αριθ. Κ-57 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου), του οποίου ηδιάρκεια ταφής
έληξε την 20/5/2020.
 Της Π.Μ., (στον υπ’ αριθ. Μ-513 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου), της οποίας η διάρκεια Ταφής
έληξε την 12/3/2020.
 Του Κ.Ν., ( στον υπ’ αριθ. Μ-317 τάφο του κοιμητηρίου Παπάγου), του οποίου η διάρκεια Ταφής
έληξε την 9/2/2020.
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β. Την Υπηρεσιακή Φύλαξη των Οστών των ανωτέρω, επί ένα (1) Έτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χρήστος Πετράκης
Μιμή Ρουφογάλη
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

