
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28ης Σεπτεμβρίου 2021 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου 

  

     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :12  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2 
Στη Δάφνη σήμερα την  28η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού 
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  10536/24-09-2021   πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, 
παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Γιαννακουρας  Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΝΑΙ 

3 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

4 
Γιαννοπούλου  

Κλεάνθη 
(Κλειω) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

5 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6 Καρακώνη  Βαρβάρα-
Αικατερίνη 
(Βερίνα) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

7 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

8 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Σταυριανουδάκης  Κωνσταντίνος-
Νεκτάριος 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 Τσιλίφης  Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

15 Θάνου  Χρυσούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 Λεμπέσης- 
Κολοκυθάς  

Ελευθέριος 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. 
Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη. 
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης 
εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας  όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη της 
επιτροπής: 

 το αριθμ.πρωτ. 10488/24-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στο οποίο αναφέρονται το 
εξής: 



 

«Σας διαβιβάζουμε Τεχνική Έκθεση και σχέδιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δάφνης-Υμηττού με την οποία 
προτείνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Κοιμητηρίου  για την προσθήκη οστεοφυλακίων και 
παρακαλούμε όπως τεθεί υπόψη του Σώματος για την λήψη σχετικής απόφασης» 

 την από 24/9/2021 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
                                

 Κατόπι αυτοψίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Δάφνης–Υμηττού που ευρίσκεται επί της οδού 25
ης

 Μαρτίου 
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και έχοντας υπόψη τις με αριθ.: 174/15-11-2016, 175/15-11-2016, 13/30-01-2018, 168/27-
09-2018, 33/19-02-2019 και 56/23-06-2020 αποφάσεις του Δ.Σ. προτείνεται  με την παρούσα τεχνική έκθεση, η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Νεκροταφείου ως κάτωθι: 
 

1. Η προσθήκη οστεοφυλακίων, μπροστά στα Ο.Τ:  

 50, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ.  

 51, ύψους πέντε (5) σειρών και τεσσάρων (4) στηλών ήτοι: 5x4=20 τεμ.  

 52, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ. 

 53, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ. 

                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ: 125 τεμ. 
προς την πλευρά του διαδρόμου Γ΄ του νεκροταφείου. 
 

2. Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά στα Ο.Τ:  

 38, ύψους επτά (7) σειρών και επτά (5) στηλών ήτοι: 7x5=35 τεμ. 

 47, ύψους επτά (7) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 7x5=35 τεμ. 

 50, ύψους τεσσάρων (4) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 4x5=20 τεμ. 

 51, ύψους τεσσάρων (4) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 4x5=20 τεμ.  

 60 ύψους εννέα (9) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 9x5=45 τεμ. 

                                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ: 170 τεμ. 
                    προς την πλευρά του διαδρόμου Α΄ του νεκροταφείου. 
 

Συνολικά προτείνονται 295 νέες θέσεις οστεοφυλακίων.» 
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως   αποφασίσουμε σχετικά.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού άκουσε την  εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις απόψεις  και τις τοποθετήσεις των 

μελών της επιτροπής και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα ο 

οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι για μία ακόμα φορά καλείτε να ψηφίσει 

αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, χωρίς προηγούμενος να έχει στα χέρια του το 

τοπογραφικό διάγραμμα με τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το οποίο αναφέρεται στην 

εισήγηση αλλά δεν επισυνάπτεται, έλαβε γνώση του περιεχομένου του αριθμ.πρωτ. 10488/2021 εγγράφου 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των υπ΄ αριθ. 174/15-11-2016, 175/15-11-2016, 13/30-01-2018, 168/27-

09-2018, 33/19-02-2019 και 56/23-06-2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη της τις 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν και του Ν.4071/2012, του Ν.4555/2018 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού 

Νεκροταφείου, σύμφωνα με την από 24/9/2021 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι: 

 

1 Η προσθήκη οστεοφυλακίων, μπροστά στα Ο.Τ:  

 50, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ.  

 51, ύψους πέντε (5) σειρών και τεσσάρων (4) στηλών ήτοι: 5x4=20 τεμ.  

 52, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ. 

 53, ύψους πέντε (5) σειρών και επτά (7) στηλών ήτοι: 5x7=35 τεμ. 

                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ: 125 τεμ. 

προς την πλευρά του διαδρόμου Γ΄ του νεκροταφείου. 

 

2 Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά στα Ο.Τ:  

 38, ύψους επτά (7) σειρών και επτά (5) στηλών ήτοι: 7x5=35 τεμ. 



 

 47, ύψους επτά (7) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 7x5=35 τεμ. 

 50, ύψους τεσσάρων (4) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 4x5=20 τεμ. 

 51, ύψους τεσσάρων (4) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 4x5=20 τεμ.  

 60 ύψους εννέα (9) σειρών και πέντε (5) στηλών ήτοι: 9x5=45 τεμ. 

                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ: 170 τεμ. 

                    προς την πλευρά του διαδρόμου Α΄ του νεκροταφείου. 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. 

Ανδρουλάκης Ανδρέας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                         ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                              ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
                                                                                                        ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                
                      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

             ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                                                                                    ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
 

                                
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


