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Λήψη Απόφασης, επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 62
Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 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 20-5-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη).
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση
του κ. Μιχ. Χατζή)
Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γ.
Πολύδωρα).
Λουκάς Ρίζος

Απόντες
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Ο κ. Χρήστος Πετράκης, αποχώρησε από την Τηλεδιάσκεψη, με την άδεια του Προέδρου, μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, εμφανίστηκε (στην Τηλεδιάσκεψη) στο 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης και συμμετείχε κανονικά ως το τέλος της διαδικασίας.
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 65-2021 Εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων, η οποία έχει ως ακολούθως :
Στο άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού (Α.Δ.Σ.:
8/2018, ΑΔΑ: ΩΘΟΟΩΞ1-Χ6Δ) προβλέπεται ότι: «Δύναται να χορηγηθεί παράταση ταφής ενταφιασμένων σε
κοινούς τάφους τριετούς ταφής των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η
παράταση δεν θα εμποδίσει την ομαλή λειτουργία των Κοιμητηρίων και την επάρκεια των διαθέσιμων προς χρήση
τάφων. Η παράταση χορηγείται για ένα (1) επιπλέον έτος κάθε φορά ή λιγότερο (μηνιαία, δίμηνη, τρίμηνη κ.ο.κ.)
από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της ταφής και απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος που καθορίζεται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκαταβολικά».
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Ως εκ των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι αιτήσεις για χορήγηση παράτασης ταφής:







Η υπ’ αριθ. 7307/2021 αίτηση της Π.Ε.-Ο. για παράταση ταφής του Π.Γ. για 6 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,
η υπ’ αριθ. 7107/2021 αίτηση του Κ.Ε. για παράταση ταφής του Χ.Γ. για 12 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,
η υπ’ αριθ. 7588/2021 αίτηση του Π.Λ. για παράταση ταφής του Β.Α. για 12 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,
η υπ’ αριθ. 7361/2021 αίτηση της Ρ.Κ. για παράταση ταφής του Ρ.Μ. για 12 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,
η υπ’ αριθ. 7418/2021 αίτηση του Α.Δ. για παράταση ταφής του Α.Ε. για 12 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,
η υπ’ αριθ. 7585/2021 αίτηση της Φ.Ε. για παράταση ταφής του M.G. για 12 μήνες στο κοιμητήριο
Χολαργού,

Μετά τα ανωτέρω, προτείνονται τα κάτωθι:


Η χορήγηση παράτασης ταφής του Π.Γ. για 6 μήνες έως 9/11/2021, δεδομένου ότι έχει ήδη χορηγηθεί
παράταση 12 μηνών, (Χολ. Α-72),



η χορήγηση παράτασης ταφής του Χ.Γ. για 12 μήνες έως 5/1/2022, δεδομένου ότι δεν έχει χορηγηθεί
άλλη παράταση, (Χολ. Δ-246),



η χορήγηση παράτασης ταφής του Β.Α. για 12 μήνες έως 18/4/2022, δεδομένου ότι δεν έχει χορηγηθεί
άλλη παράταση, (Χολ. Β-127),



η χορήγηση παράτασης ταφής του Ρ.Μ. για 12 μήνες έως 21/4/2022, δεδομένου ότι δεν έχει χορηγηθεί
άλλη παράταση, (Χολ. Γ-186),



η χορήγηση παράτασης ταφής του Α.Ε. για 12 μήνες έως 22/4/2022, δεδομένου ότι δεν έχει χορηγηθεί
άλλη παράταση, (Χολ. Γ-98),



η χορήγηση παράτασης του M.G. για 4 μήνες έως 4/9/2021, δεδομένου ότι έχει ήδη χορηγηθεί
παράταση 24 μηνών, (Χολ. Ε-108),

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής, για Ενταφιασμένους στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χολαργού, ως ακολούθως:


Παράταση ταφής του Π.Γ., στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 6 μήνες έως 9/11/2021.



Παράταση ταφής του Χ.Γ. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 5/1/2022.
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Παράταση ταφής του Β.Α. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 18/4/2022.



Παράταση ταφής του Ρ.Μ. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 21/4/2022.



Παράταση ταφής του Α.Ε. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 22/4/2022.



Παράταση του M.G. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 4 μήνες έως 4/9/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Λουκάς Ρίζος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

