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Αριθ.Αποφ 20/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 14/2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
 
 
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  Δευτερα 7/12/2020 και ώρα 13.00μμ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του 
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Κοινότητας Ανδραβίδας,  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 (ΦΕΚ Β ́ 
5350) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 6:00»,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14539/1-12-2020πρόσκληση του Προέδρου του, που 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 



Ο πρόεδρος Κ. Κεκάτος Διονυσιος, συγκάλεσε την Επιτροπή με μοναδικό θέμα την εισήγησή της, 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 εδάφιο Β IV του νόμου 3852/2010 για τη χωροθέτηση του παλαιού 
εκκλησιαστικού κοιμητηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου και Αγίας Ελένης Ανδραβίδας  
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο, τη λήψη αποφάσεων για 
θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τιςπροβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων 
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του. 
 
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος κυριος Κεκατος Διονυσιος, έλαβε το λόγο και τόνισε ότι αφορμή για τη 

σύγκληση της Επιτροπής αποτέλεσαν οι υπ’ αρ. πρωτ.13506/12-11-2020 και 14392/30-11-2020 

αιτήσεις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης 

,σύμφωνα με τις οποίες, καλει την Επιτροπη μας,να εισηγηθεί για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης 

χωρομέτρησης του εκκλησιαστικού κοιμητηρίου στην Ανδραβίδα, εν οψει του κορεσμού του και της 

άμεσης και επιτακτικής ανάγκης ταφης των νεκρών, σύμφωνα με το αρθρ 29 του νομου 

2508/1997,όπως αυτό ισχυει μετα την αντικατάστασή του από το αρθρ 148 του νομου 4495/2017. 

 
 
Αφου λάβουμε υπόψιν επισης  : 

  Την υπ αριθμ Αποφαση  10/2020 της κοινότητας Ανδραβίδας, οπου ομόφωνα Γνωμοδοτούν ,  

 
Υπέρ  της  διαμόρφωσης χωροθετησης του εκκλησιαστικού κοιμητηρίου στην Ανδραβίδας εν όψει του 
κορεσμού του και της άμεσης και επιτακτικής αναγκης ταφης των νεκρων. 
 
 

 

 
 
Ο πρόεδρος εν συνέχεια ανεφερε προς την Επιτροπη τα εξης: 
 
Τα έγγραφα αυτά μαζί με : Α/ απόσπασμα του ΟΤ 139 του σχεδίου πόλης της Ανδραβίδας στο οποίο 
εντάσσεται το εν λόγω κοιμητήριο που έχει ιδρυθεί προ του διατάγματος ρυμοτομίας της πόλης αυτής 
του έτους 1898 και έχει λάβει την 128520 άδεια περιτοίχισης και περίφραξης οικοπέδου από την 15- 
6-2020 η οποία έχει υλοποιηθεί ,Β/ το από Νοεμβρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού 
μηχανικού Παναγώτη Κατσάπη , στο οποίο αποτυπώνονται οι αποστάσεις του κοιμητηρίου από τις 
πλησιέστερες προς αυτό οικίες του ΟΤ 90 , γνωστοποιήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής , καθώς και το 
ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για την χωροθέτηση των κοιμητηρίων που κείνται εντός του 
οικισμού του σχεδίου πόλης , ειδικά δε η διάταξη της παραγράφου 4 εδαφίου γ του άρθρου 148 που 
νόμου 4495 /2017 που ορίζει << Κοιμητήρια εντός ορίων οικισμών προυφισταμένων του 1923 ή κάτω 
των 2.000 χιλιάδων κατοίκων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα , η δε επέκτασή τους είναι δυνατή 
μόνον προς το πλησιέστερο τμήμα του ορίου του οικισμού , τηρουμένης απόστασης τουλάχιστον 
πενήντα ( 50 ) μέτρων από νομίμως υφιστάμενη κατοικία >> και Γ/απόφαση του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Ανδραβίδας για την χωροθέτηση του εν λόγω κοιμητηρίου. 
 
 

             Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  
             το θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιοτητας Ζωής 
 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  



Εισηγείται θετικά ως προς τη χωροθέτηση νέου τμήματος του κοιμητηρίου με εμβαδόν 765,77 τμ και 
περίμετρο 181,15 μέτρα , όπως αποτυπώνεται σκιαγραφημένο στο ως άνω αναφερόμενο 
τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Κατσάπη με τα στοιχεία ΑΒΓ11ΕΖΑ, 
αφού τούτο προκύπτει ως αναγκαιότητα, λόγω της υπερπλήρωσης του κοιμητηρίου,  αποτελεί δε 
πάγιο αίτημα τόσο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, όσο και των κατοίκων της περιοχής. 
 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


