
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Καισαριανή:   07/02/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αρ. Πρωτ:       1756 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                              

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917       

 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                1
η
 Συνεδρίαση   06/02/2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/2018 

 

 ΘΕΜΑ: Αναγκαίες προσθήκες και τροποποιήσεις στον Κανονισµό Λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής . 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  6
η
 του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 6
η
  του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ηµέρα ΤΡΙΤΗ και 

ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.1592/-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 

δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  

Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

6.Λυκούδης Αλεβίζος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  1
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 14578/29-11-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

**** 

Θέμα: Αναγκαίες προσθήκες και τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Δημοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής. 

 

Με την αριθμ. 133/2017 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο 

«Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής», έπειτα από 

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το Άρθρο 73 (Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες) του Ν. 3852/2010. Η Απόφαση εγκρίθηκε με την 

Αριθμ. Πρωτ. 51968/19324/31.07.2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

Ο Κανονισμός είναι σε ισχύ από τις αρχές του Σεπτέμβρη 2017 (Άρθρο 18 του 

Κανονισμού) βοηθώντας σημαντικά και παράλληλα με άλλες ενέργειες, στην 

επίλυση αναγνωρισμένων αδυναμιών και προβλημάτων της διαχείρισης του 

Νεκροταφείου και στη συνολικότερη λειτουργία του. 

Το τρίμηνο αυτό διάστημα η διοικητική εμπειρία έδειξε την ανάγκη περιορισμένων 

προσθηκών και τροποποιήσεων στο αρχικό κείμενο του Κανονισμού, ώστε να 

αντιμετωπίζονται πληρέστερα και με ακρίβεια οι λειτουργίες του Νεκροταφείου. 
 

Α. Συγκεκριμένα προτείνεται να προστεθούν στον Κανονισμό τα κάτωθι: 

1. Στο Άρθρο 11.5 Οστεοθήκες, παράγραφος 6. 

Στο αρχικό κείμενο 

«Η χρήση της Οστεοθήκης είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της 

πράξης παραχώρησης και της αποπληρωμής του συνολικού ποσού ή της 

συμφωνημένης προκαταβολή σε περίπτωση παραχώρησης με διακανονισμό. 

Η προκαταβολή αυτή ορίζεται στο 50% του συνολικού ποσού και οι δόσεις 

του διακανονισμού δεν μπορεί να ξεπεράσουν τις πέντε (5) μηνιαίες». 

να προστεθεί η πρόταση 

Η μη αποπληρωμή των βεβαιωμένων δόσεων σε περίπτωση που γίνει 

διακανονισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης οστεοθήκης, 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/11/2017  

Αριθ. Πρωτ.:  14578                   



συνεπάγεται την ανάκληση της πράξης παραχώρησης και το ποσό που 

καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

Αιτιολόγηση: 

Από παράληψη δεν είχε προβλεφθεί η περίπτωση που κατά τα άλλα 

διασαφηνίζεται για τις υπόλοιπες παραχωρήσεις χρήσης με διακανονισμό 

(Οικογενειακοί τάφοι) και υπάρχει ασάφεια στην αντιμετώπισή του θέματος που 

πρέπει να ξεκαθαριστεί. 

2. Στο Άρθρο 12 Ρυμοτομία Νεκροταφείου. 

Να προστεθεί παράγραφος (στο τέλος του Άρθρου) με την πρόταση 

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δύναται με κανονιστικές της πράξεις να 

διευκρινίζει όρους, προδιαγραφές και λοιπές λεπτομέρειες που δεν 

προβλέπονται στο παρόν Άρθρο. 

Αιτιολόγηση: 

Η παράγραφος προστίθεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Τεχνική 

Υπηρεσία να καθορίζει λεπτομέρειες, που αφορούν τις κατασκευές στο Δημοτικό 

Νεκροταφείο (πχ προδιαγραφές για βρύσες, παγκάκια κα), που δεν μπορούν να 

αποτελέσουν ειδικό αντικείμενο του Κανονισμού. 

 

Β. Επίσης να προχωρήσουμε στην παρακάτω τροποποίηση: 

1. Στο Άρθρο 17 Υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων και εργολάβων κηδειών, 

παράγραφος 6. 

Το αρχικό κείμενο  

«Οι οικείοι του νεκρού, που έχουν βαθμό συγγένειας μέχρι 2ου βαθμού μαζί 

του και ασκούν παρεμφερές επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, 

μπετατζήδες κλπ) δύναται να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κατασκευή του 

τάφου, χωρίς να εγγράφονται στο μητρώο κατασκευαστών του 

Νεκροταφείου. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που αποδεικνύει τη συγγένεια και 

εγγυητική επιστολή ύψους 600,00€. Κατά τα λοιπά οφείλουν να 

συμμορφώνονται πλήρως με τα όσα προβλέπονται στον παρόντα 

Κανονισμό». 

να αντικατασταθεί με το εξής: 

Οι οικείοι του νεκρού, που έχουν βαθμό συγγένειας μέχρι 2ου βαθμού μαζί 

του και ασκούν παρεμφερές επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, 

μπετατζήδες κλπ) δύναται να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κατασκευή του 

τάφου, χωρίς να εγγράφονται στο μητρώο κατασκευαστών του 



Νεκροταφείου. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που αποδεικνύει τη συγγένεια. Κατά τα 

λοιπά οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τα όσα προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό. Σε περίπτωση που αυτά δεν τηρηθούν και ειδικά τα όσα 

αναφέρει το άρθρο 17.18, υπόκειται σε πρόστιμο που βαραίνει τους 

συγγενείς του θανόντα κατά το Άρθρο 5.12 του παρόντος. 

 

Αιτιολόγηση: 

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην διευθέτηση ενός πραγματικού αιτήματος, που δεν 

προβλεπόταν με τον παλαιό κανονισμό του Νεκροταφείου. Δίνει διέξοδο σε 

οικογένειες με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες να αποδώσουν τις πρέπουσες 

τιμές στους νεκρούς τους χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρογκα, ενώ οι προϋποθέσεις 

(συναφές επάγγελμα-εγγυητική επιστολή) εξασφάλιζαν την ορθή κατασκευή του 

έργου και τις γενικές συνθήκες του χώρου του Νεκροταφείου. 

Ωστόσο με την προσέλευση των πρώτων ενδιαφερόμενων ανακαλύψαμε ότι ο 

όρος της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής δημιουργεί σημαντικά εμπόδια που 

αντιστρατεύουν το όλο σκεπτικό του άρθρου, μιας και κατά τα φαινόμενα 

εγγυητική επιστολή δεν εκδίδεται παρά μόνο σε κεντρικά καταστήματα Τραπεζών 

και όχι σε αυτά της Καισαριανής και επιπρόσθετα οι Τράπεζες απαιτούν 

σημαντικό ποσό ως προμήθεια για την έκδοσή τους. 

Με αυτά τα δεδομένα προτείνεται να μην απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές 

εγγυητική επιστολή. Αντί αυτής να υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο 

Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε περίπτωση που ο συγγενής-κατασκευαστής δεν τηρήσει 

τα προβλεπόμενα του Κανονισμού και ειδικά τα όσα αναφέρει το άρθρο 17.18, 

υπόκειται σε πρόστιμο που βαραίνει τον συγγενή που εμφανίζεται ως 

«ενδιαφερόμενος» στη σχετική καρτέλα του Νεκροταφείου.  

Κατά τα άλλα ζητούνται όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό 

εγγυτέρων συγγενών, ένα αποδεικτικό ότι ο κατασκευαστής έχει ασκήσει 

παρεμφερές επάγγελμα, έκδοση άδειας κατασκευής τάφου) που διασφαλίζουν 

την ποιότητα της κατασκευής. 

 

Προτείνεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει τις παραπάνω τροποποιήσεις 

και να τις εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 



Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητα Ζωής. 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις  στον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Νεκροταφείου Καισαριανής όπως ακριβώς αναφέρονται εισηγητικά και διαβιβάζει το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική έγκριση του.   

 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                 1.Περρής Ιωάννης 

                                                                                 2.Παπαγιάννης Ιωάννης 

                                                                                 3.Πολυχρονάκης Συµεών 

                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 

 

 

  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή   06/02/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                

                                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 

 

 

 

 

 


