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ΘΕΜΑ 

ΣΧΕΤ. 

: " Γνωστοποίηση έκθεσης επιθεώρησης ε'λi:yχου ". 
: α. Άρθρα 2, 3 παρ.! και 5 παρ.5 του ν. 3074/02 «Γενικός Εmθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Εmθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

κλπ» (ΦΕΚ 296 Α'). 

β. Άρθρα 6 και 8 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώmση της ανθρωmστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

γ. Άρθρα 1 και 2 του Π.Δ.Ί l/20 1 5 (ΦΕΚ114Α12015) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων» 
δ. Η με αρ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ!Φ.2/42/16954/20-10-2014 εντολή ελέγχου. 

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, την εγκριθείσα από την Εmτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του 
ν_ 3613/07 με αριθμό 305/Α/2015 έκθεση εmθεώρησης-ελέγχου των Εmθεωρητών-Ελεγκτών Δ.Δ. 

Αρετής Μπελιά & Μαρίας Τσαβδαρίδου, οι οποίες διενήργησαν επιθεώρηση-έλεγχο στο Δήμο 

Αχαρνών/Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Α.Ε., με αντικείμενο τη νομιμότητα λειτουργίας του 

Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και τη διαδικασία είσπραξης των εσόδων από τη λειτουργία του, κατά τα 

έτη 2011-2012-2013. 

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 8 
του ν. 4320/2015, οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το βραδύτερο εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης, 
να αναφέρουν στον αρμόδιο Υπουργό (δια του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς κ. Γ. Βασιλειάδη), στον Γενικό Εmθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον Ειδικό 
Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις ενέργειες στις οποίες 

προέβησαν προς συμμόρφωση με την έκθεση. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να ορίσετε έμπειρο 
στέλεχος της υπηρεσίας σας, ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 

προτάσεων της έκθεσης και την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς κ. Γ. Βασιλειάδη, του Γ.Ε.Δ.Δ. και του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

Εmσημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.3345/2005 η διαπίστωση 
ύστερα από διενέργεια εmθεώρησης ή ελέγχου, από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και 
τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Εmθεώρησης και Ελέγχου της παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.3074/2002, 
πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 



Το Σώμα Εmθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης · θα παρακολουθεί την πορεία 
άσκησης της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων της παρούσας 
έκθεσης. 

Συνημμένα: Η με αρ.305/Α/2015 έκθεση. 

Α. Προς Ενέργεια: 

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Κατεχάκη 56,Αθήνα-11525 

2. ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Γραφείο Δημάρχου 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα ,Αχαρνές-13673 
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
Γραφείο Γεν.Γραμματέα 

Καρ.Σερβίας lΟ,Αθήνα-10 184 

Β. Κοινοποίηση: 

Ο Ειδικός Γραμματέας 

Δημοσθένης Κασσαβέτης 
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1. Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

κ. Γ. Βασιλειάδη (σε ηλεκτρονική μορφή : cd) 
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,ΤΚ: 1 Ο 163 - Καλλιθέα 

2. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (σε ηλεκτρονική μορφή: cd) 
Λ. Αλεξάνδρας &Κηφισίας 1-3, Αθήνα-11523 
( σχετ: Φ.1287.14/23 758/23-09-2014) 

3. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών 

Κυρ.Λουκάρεως 14,Αθήνα-11475 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γ .Μανιάτη, Π.Ε. 

2. Α.Μπελιά, ΕΕΔΔ 
3. Μ. Τ σαβδαρίδου, ΕΕΔΔ 
4. Ομάδα Παρακολούθησης Πορείας Υλοποίησης Προτάσεων Εκθέσεων 
5. Φάκελο έκθεσης 
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Αρ. Πρακπκού 136/30-9-2015 
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Β. ΔΙΑΙΙΙΣΤΩΣΕΙΣ. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του σχηματισθέντος φακέλου του παρόντος 
ελέγχου, προκύπτει ότι: 

B.l. Ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

Στο Δήμο Αχαρνών βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το έτος 1973 το ονομαζόμενο 
Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών1 στην περιοχή του Πλάτωνα. Η αρχική του έκταση ήταν 
είκοσι τρία (23) στρέμματα. Το έτος 1985 επεκτάθηκε κατά δέκα (10) στρέμματα2, 

στη συνέχεια υπήρξε μικρή επέκταση το έτος 1999 καθώς και συνεχείς επεκτάσεις σε 
όλη την περίοδο 2003-2010, καταλαμβάνοντας συνορεύουσα δημοτική έκταση με 
αποτέλεσμα η σημερινή συνολική του έκταση να υπολογίζεται σε περίπου τριάντα 

επτά (37) στρέμματα. Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, οι ελεύθεροι χώροι προς 

ενταφιασμούς βρίσκονται εκ νέου σε σημείο κορεσμού και αποτελεί αντικείμενο 

προβληματισμού και εξέτασης εκ μέρους της νέας Δημοτικής Αρχής η επέκτασή του 

σε συνορεύουσα δημοτική έκταση τεσσάρων ( 4) περίπου στρεμμάτων η οποία 
χρησιμοποιείται ως παρκινγκ των τροχοφόρων του Δήμου, καθώς δείχνει να είναι η 

μόνη εφικτή λύση. 

Στο κοιμητήριο παρέχονται υπηρεσίες ενταφιασμού (σε τάφους οικογενειακούς και 

τριετούς χρήσης), εκταφής, χωνευτηρίου, ψυκτικού θαλάμου, φύλαξης οστών 

(οστεοφυλάκιο, μαρμαροθυρίδες) και διενέργεια ιεροπραξιών (εξόδιας ακολουθίας 

και μνημοσύνου). 

Δεν χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου στο κλιμάκιο ελέγχου άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και των μεταγενέστερα χωρικών 

επεκτάσεων αυτού. Προφορικά μας ενημέρωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει εκδοθεί 

σχετική άδεια. Παρά ταύτα, κατά τον έλεγχο ανευρέθησαν α) το αρ. 8007/6-10-2009 
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής προς το Δήμο 

Αχαρνών με θέμα τη νομιμοποίηση της παράνομης επέκτασης του νέου κοιμητηρίου 

Αχαρνών και β) το αρ. 46871/3-6-2011 της Δ!νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Αχαρνών προς το Δήμαρχο Αχαρνών όπου αναφέρεται ότι έγινε αναζήτηση της 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία δεν ανευρέθη και αναφέρει τις προϋποθέσεις 

για τη νομιμοποίηση του συνόλου των κοιμητηρίων. Κατόπιν των ανωτέρω 

εγγράφων, η μοναδική ενέργεια που έγινε από το Δήμο Αχαρνών ήταν η λήψη της αρ. 

14/21-6-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία δόθηκε η 
σύμφωνη γνώμη της για τις διαδικασίες νομιμοποίησης του νέου κοιμητηρίου. 

Εντός του χώρου του ανωτέρω κοιμητηρίου βρίσκεται το κτίριο του ιερού ναού του 

Αγ. Παντελεήμονα, μικρό οίκημα το οποίο χρησιμοποιείται ως μαρμαρογλυφείο, 
κατασκευές από μπετόν για χρήση μαρμαροθυρίδων, κτίριο ψυκτικού θαλάμου, 

κτίριο οστεοφυλακίου και μικρή ξύλινη μονόχωρη κατασκευή την οποία 
χρησιμοποιούν οι ιερείς κατά την παραμονή τους στο χώρο, ενώ έξω από την 

περίφραξή του και εκατέρωθεν της εισόδου υπάρχει κτίριο το οποίο λειτουργεί ως 

1 Το παλαιό κοιμητήριο Αχαρνών το οποίο χρονολογείται από τα μcσα του 1 gou αιώνα στην π:φιοχή 
Καράβου συνεχίζει να λειτουργεί καθώς πραγματοποιούνται ταφές στους οικογενειακούς τάφους που 

αποκλειστικά περιλαμβάνεL 
2 Η με αρ.244/27-6-85 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών. 
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εντευκτήριο- κυλικείο και κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες διοίκησης του 

κοιμητηρίου καθώς και κατάστημα με χρήση ανθοπωλείου. 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα κτίρια εντός του κοιμητηρίου δεν διαθέτουν όλα 

οικοδομική άδεια καθώς σύμφωνα με το Α.Π.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/5905/4-5-20153 απαντητικό 
έγγραφο της Δ!νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών 

κατόπιν έρευνας στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου βρέθηκε α) η με 

αρ.92/1983 οικοδομική άδεια του ΟΔΕΠ4 για το Οστεοφυλάκιο, β) το με 
αρ.2246/1977 έγγραφο της Ναοδομίας σχετικά με την αρχιτεκτονική και στατική 

μελέτη του Ιερού Ναού του κοιμητηρίου και γ) σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων για την 

κατασκευή κυλικείου και καταστημάτων. Επίσης μας εστάλει και η αρ.168/1984 
οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται τώρα το κυλικείο. 

Σε σχέση με την αποτύπωση του κοιμητηρίου στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του 

Δήμου Αχαρνών παρατηρούμε ότι στην απόφαση τροποποίησης του ανωτέρω 

πολεοδομικού σχεδίου με αρ.336 (ΦΕΚ Δ' 13/19-1-2004) και στο κεφάλαιο Β 
σχετικά με την τροποποίηση των χρήσεων γης και τον καθορισμό νέων στις 

πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές αναφέρονται οι προϋποθέσεις 

πολεοδόμησης πέριξ του νεκροταφείου, αλλά στο σχετικό χάρτη Π-1 ο οποίος 

συνοδεύει την απόφαση, η έκταση του νεκροταφείου αποτυπώνεται ως χώρος 

αθλητισμού με σχολικά κτίρια καθώς απουσιάζει η σήμανση για τους χώρους 

νεκροταφείων και φέρει σήμανση αθλητικού χώρου και σχολικών χώρων. 

Περαιτέρω, δεν υπάρχει περιμετρικά σε όλο το μήκος ζώνη πρασίνου επαρκούς 

πλάτους, δεν υπάρχει πέραν της ζώνης πρασίνου οδός περιβάλλουσα το κοιμητήριο, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 582/1968, έχουν καταργηθεί δρόμοι (διάδρομοι) 
και έχουν χρησιμοποιηθεί για την ταφή των νεκρών, με αποτέλεσμα να μην τηρείται 

διαχωρισμός της περιοχής των νεκρών σε τομείς5 • Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 
104142/3-12-2012 έγγραφο της Δ!νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς το 

Δήμαρχο Αχαρνών, η ανυπαρξία χώρου αδιαλύτων έχει ως αποτέλεσμα η ταφή τους 

να γίνεται σε διάφορα σημεία του κοιμητηρίου (μάντρα, διάδρομοι) χωρίς αρίθμηση, 

ενώ η μάντρα του νέου κοιμητηρίου χρήζει επισκευών και τοποθέτησης 

συρματοπλέγματος σε όλο το μήκος της για την αποτροπή του κινδύνου της 

πρόκλησης φθορών και κλοπών. 

Ως προς την δόμηση περιμετρικά του κοιμητηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του ν.1128/80 σύμφωνα με τα οποία «τα ιδρυόμενα ή 
επεκτεινόμενα κοιμητήρια δέον να απέχουν τουλάχιστον 250μ. εκ του άκρου του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 1 ΟΟμ. εκ μεμονωμένων κατοικιών . .. οι αποστάσεις εξ 

εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών, κατοικιών ή πηγών υδροληψίας είναι δυνατό να 

μειωθούν δι' αποφάσεως του Νομάρχη μετά σύμφωνον γνώμην της Υγειονομικής 

Υπηρεσίας ... >/. Σύμφωνα με το Α.Π.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/3849/11 -3-2015 7 απαντητικό 

3 
1686/27709/4-5-2015 Δήμου Αχαρνών. 

4 Οργανισμός Διοικήσ~ως Ειcκλησιαστικής Π~ριουσίας. 
5 Σχετικό το με αρ.πρωτ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/30/2-1-2015 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού & 
Πφιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ!νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφέρειας Αττικής, που διενήργησε υγειονομικό έλεγχο σε συνέχεια του με Α.Π. ΣΕΕΔΔ 
Φ4/20644/17-12-2014 εγγράφου μας. 
6
0 καθορισμός των δικαιολογητικών και η διαδικασία περιγράφονται στο άρ.2 της απόφασης 
αρ.26882/5769/ΦΕΚ Δ '/83 8/23-10-98. 
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έγγραφο της Δlνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών 
« ... όσον αφορά το νέο κοιμητήριο στο νότιό του όριο και έναντι της οδού Αναπαύσεως 
υφίσταται η Πολεοδομική Ενότητα «Νεάπολη» {Π.Δ/28-6-86-ΦΕΚ724/Δ/86) όπου 

εκδίδονται οικοδομικές άδειες, ενώ στα λοιπά όρια υφίσταται η εκτός σχεδίου περιοχή 
«Πλάτωνας» όπου υπάρχει προσχέδιο ένταξης.». Από την καταγραφή που διενήργησε 
η ανωτέρω Δlνση προκύπτει ότι υπάρχουν κτίσματα σε τέσσερα όμορα οικόπεδα 
δυτικά του κοιμητηρίου, τα τρία εκ των οποίων έχουν δηλώσεις του ν.133711983 για 
τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και το τέταρτο έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του συναφούς ν. 4178120 13. 

Ως προς τη φύλαξη του κοιμητηρίου, παρότι στο αρ. 38604127-4-2011 έγγραφο του 
Δημάρχου Αχαρνών προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου αναφέρεται ότι 

« ... την πρωινή και απογευματινή φύλαξη του νέου κοιμητηρίου θα αναλάβει η 

Επενδυτική Αχαρνών.» όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο το κοιμητήριο 

φυλάσσεται από την 6η πρωινή έως τις 14:00' από υπάλληλο του Δήμου (μόνο τις 
καθημερινές) και από τις 14:00' έως την 6η πρωινή από υπάλληλο της Επενδυτικής 
Αχαρνών, ενώ τα σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελεί χρέη φύλακα 

η υπάλληλος της Επενδυτικής που εργάζεται στο ανθοπωλείο του κοιμητηρίου . 

Β.2 . .Άσκηση των αρμοδιοτήτων περί Κοιμητηρίων σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

Από τον Οκτώβριο του 1997 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου 

Αχαρνών (ΦΕΚ ΒΊ931122-10-971Αρ.1475ΔΑΑ) έως και τις 281312004 λειτουργούσε 
στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών I Τμήμα Εσόδων I Γραφείο Νεκροταφείου με 
αρμοδιότητες: Επιμέλεια διαχείρισης των Ναών, επιμέλεια διαχείρισης κυλικείων, 

χορήγηση αδειών φύλαξης οστών, σύνταξη παραχωρητηρίων τάφων, χορήγηση αδειών 

ταφής- εκταφής, σύνταξη βεβαιωτικών τελών και δικαιωμάτων των Νεκροταφείων, 

διαβίβαση των βεβαιωτικών καταλόγων στην Οικονομική Υπηρεσία για είσπραξη, 

τήρηση ενημέρωση καρτελών είσπραξης τελών, εισήγηση θεμάτων νεκροταφείου, 

τήρηση κανονισμού λειτουργίας - διαγραμμάτων διάθεσης τάφων, απόφαση 

καθορισμού τελών κτλ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, λοιπές εργασίες 

αρμοδιότητας γραφείου . 

Από τις 29/3/2004 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 
ΒΊ532129-3-041Αρ.Ο81Δ.τ.Α/3443) έως και τις 10/11/2011 λειτουργούσε στη Δ/νση 
Οικονομικού I Τμήμα Προσόδων I Γοαφείο Νεκροταφείου με αρμοδιότητες: Μεριμνά 
για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού 

Νεκροταφείου, συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα 

υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κτλ, επιμελείται για την πιστή 
εφαρμογή του κανονισμού του Δημ. Νεκροταφείου, μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη 

βεβαίωση των εσόδων του Δημ. Νεκροταφείου και ευθύνεται για την τήρηση της 

κείμενη νομοθεσίας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, 

εκδίδει τις άδειες ταφής και βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Νεκροταφείου. 

7 1686127709/4-5-2015 Δήμου Αχαρνών. 
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Από τις 11/11/2011 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 

BΊ27091ll-1l - 111Aρ.40328137159) έως και τις 201612013 λειτουργούσε στη Δ!νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου I Τμήμα Περιβάλλοντος I Γραφείο Συντήρησης 

Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Εmμελείται για την mστή εφαρμογή του κανονισμού 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας των 

αποφάσεων του Δ.Σ και του Δημάρχου σχετικά με τα δημοτικά κοιμητήρια, τηρεί τις 

διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισ-;(ύουσες 

διατάξεις και του ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας του Δήμου, μεριμνά για τη 

δημιουργία και λειτουργία κέντρων aποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση 

άδειας ταφής και aποτέφρωσης νεκρών, συγκροτεί οργανώνει και συντονίζει τα 

συνεργεία του Τμήματος, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων 

καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζσvται με τη 

λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, μεριμνά για την καθαριότητα ευπρέπεια 

διακόσμηση των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/ 

κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου και για την 

εκτέλεση ταφής - εκταφής, μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στην σύνταξη 

κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων. 

Με τον ανωτέρω κανονισμό ανατίθεται στο Τμήμα Εσόδων μεταξύ άλλων η μέριμνα 

για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

Τέλος από τις 19/6/2013 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών 
(ΦΕΚ ΒΊ1485/19-6-13/Αρ.24553/20563) έως και σήμερα λειτουργεί Αυτοτελές 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων υπαγόμενο απευθείας 

στον Δήμαρχο Αχαρνών αποτελούμενο από δύο Γραφεία, 

1) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Εισπράπει τα τέλη που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των 

εισπραχθέντων τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία συμβόλαια κτλ. των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, μεριμνά για τη βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων, 

μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων, βεβαιώνει κάθε τέλος από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις 

οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των δημοτικών 

κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την 

απόδοση των εισπραπομένων ποσών, συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα 

τεύχη προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους 

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται, μεριμνά 

για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές 

δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και την 

απόδοση των εισπραπομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του 

Δήμου. 

2) Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Επιμελείται για την mστή 
εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ευθύνεται για την τήρηση της 

κείμενης νομοθεσίας των αποφάσεων του Δ.Σ και του Δημάρχου σχετικά με τα 

δημοτικά κοιμητήρια, τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας του 

Δήμου, μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων aποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και aποτέφρωσης νεκρών, συγκροτεί 
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οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τμήματος, μεριμνά για την τήρηση των 

διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, μεριμνά για την 
καθαριότητα ευπρέπεια διακόσμηση των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθώς 

και για τη συντήρηση/ κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και 

πρασίνου και για την εκτέλεση ταφής - εκταφής, μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή 

στην σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Με τον ανωτέρω κανονισμό ανατίθεται στο Τμήμα Εσόδων μεταξύ άλλων η μέριμνα 

για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

Με την αρ.898/2013 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών8 ορίσθηκε από 9/7/2013 η 
Σ.Π ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας Δ.Ε, ενώ δεν έχουν ορισθεί 

οι υπεύθυνοι των δύο Γραφείων του ανωτέρω Τμήματος. Στο Τμήμα υπηρετούν 

συνολικά πέντε (5) υπάλληλοι εκ των οποίων τρείς (3) εργάτες κατηγορίας Υ.Ε., ένας 

(1) διοικητικός κατηγορίας Υ.Ε. και ένας (1) φύλακας κατηγορίας Δ.Ε. 

Στις ανωτέρω τροποποιήσεις του ΟΕΥ παρατηρούμε ότι μόνο μετά την τροποποίηση 

της llης Νοεμβρίου 2011 αναφέρονται «Κοιμητήρια» σε πληθυντικό αριθμό, χωρίς 

αυτά και πάλι να κατονομάζονται με σαφήνεια, ενώ δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση 

της πραγματικότητας ότι το παλαιό και το νέο Κοιμητήριο του Δήμου λειτουργούν 

παράλληλα από της ιδρύσεως τους και έως σήμερα. Επίσης, παρατηρείται συνεχής 

μεταβολή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος παρόλο που δεν έχει επέλθει κάποια 

ουσιαστική μεταβολή στο αντικείμενό του. Η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων με δύο Γραφεία και η υπαγωγή 

τους απευθείας στον Δήμαρχο Αχαρνών έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο του 

πρότυπου ΟΕΥ του ΥΠΕΣ μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το πρότυπο «5.Μεγάλος Αστικός Δήμος Μητροπολιτικού 

Κέντρου», όπως είναι και ο Δήμος Αχαρνών, το Τμήμα Κοιμητηρίων αποτελεί ένα 

από τα Τμήματα της Δ!νσης Περιβάλλοντος. 

Β.3. Ως προς τον Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Σε ισχύ βρίσκεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Αχαρνών», ο 

οποίος ψηφίσθηκε με την αρ.188/14-6-2011 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών, 

αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και τροποποίησε τον προηγούμενο σχετικό 
κανονισμό λειτουργίας9 του νέου κοιμητηρίου του Δήμου. Ο Κανονισμός αυτός με 

8 Το αρ.πρωτ.100498/7-1-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 
Δημοτικών Κοιμητηρίων. 
9 ! .Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ. 244/27-6-1985 του Δ.Σ του 
Δήμου περί συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του 

νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. . 
z.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 162/2-5-~991 του Δ.:: του Δη~ου 
περί συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμου Λειτουργιας του νεου 

Κοιμητηρίου Αχαρνών. , , 
3.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 303/2002 του Δ.Σ τ~υ Δημου π,ερι 
συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού Α~ιτουρyιας του VCl)t) 
Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

4.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 259/9-4-2009 του Δ.Σ του Δήμου 
περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. 
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την αρ. 25668/22513/30-8-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, κρίθηκε νόμιμος λόγω παρελθούσης άπρακτης της αποκλειστικής 

προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας αυτού. 

Ο ανωτtρω Κανονισμός τροποποιήθηκΕ μΕ την αρ. 262/3 1-8-2011 απόφαση του Δ.Σ. 
Αχαρνών ως προς το άρθρο 25, προβλέποντας μεταξύ άλλων και αύξηση των ποσών 
των τελών και δικαιωμάτων. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την αρ. 35129/31962/5-
10-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής λόγω διάκρισης 
μεταξύ πολιτών (δημότες - ετεροδημότες), επιβολής δικαιώματος κατασκευής 

μνημείου και άδειας εισόδου εργασίας χωρίς αναφορά σε διάταξη νόμου, επιβολής 

δικαιώματος αφής κανδηλίων το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

κανονιστικής ρυθμίσεως και μη αναλογικής σχέσης εσόδων και δαπανών ως προς τη 

νομιμότητα επιβολής τελών και δικαιωμάτων. 

Καθώς επανήλθε σε ισχύ η αρ. 188/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών, εναντίον της 
αρ. 25668/22513/30-8-2011 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
προσέφυγε στις 23-11-2011 ο Ν. Β. μαρμαρογλύπτης, η οποία απερρίφθη με το αρ. 
44196/41024/27-12-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως 
aπαραδέκτως ασκηθείσα. 

Στη συνέχεια στις 29-11-2011, μετά από προσφυγή του ιδίου, η Επιτροπή του άρθρου 
152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφάσισε με το αρ. 

19/28-12-2011 πρακτικό της την ακύρωση της αρ. 188/2011 απόφασης του Δ.Σ. 
Αχαρνών εν μέρει ως προς το άρθρο 35 αυτής, με το οποίο εκχωρούνταν 

αρμοδιότητες στην Επενδυτική Αχαρνών, ως αναιτιολόγητης. Με την αρ. 579/2012 
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ ανεστάλη η εκτέλεση της αρ. 19/28-12-
2011 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, κατόπιν προσφυγής του Δήμου Αχαρνών, διότι έκρινε ότι η Επιτροπή δεν 

έκρινε επί της νομιμότητας της απόφασης του Γ.Γ. αλλά επί της νομιμότητας της 

188/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, την οποία αναρμοδίως ακύρωσε. Το Γ' 
Τμήμα του ΣτΕ με την αρ. 2171/2014 απόφασή του ακύρωσε την 19/28-12-2011 
απόφαση για τον ίδιο λόγο. 

Σχετικά με τον ισχύοντα Κανονισμό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Στο 25° άρθρο του ισχύοντος κανονισμού, όπου ορίζονται τα χρηματικά 

ανταλλάγματα των δικαιωμάτων και τελών, γίνεται διάκριση μεταξύ δημοτών και 

ετεροδημοτών και ορίζονται αντίστοιχα διαφορετικά χρηματικά ποσά για το ίδιο 

δικαίωμα και τέλος, ήτοι: 

1 β) το δικαίωμα ταφής νεκρού σε οικογενειακό τάφο ανέρχεται για δημότες σε 

πολυτελείας 215€, στη ζώνη Α 180€, στη ζώνη Β 160€, στη ζώνη Γ 145€, ενώ για 
ετεροδημότες σε πολυτελείας 430€, στη ζώνη Α 360€, στη ζώνη Β 320€, στη ζώνη Γ 
290€. 

2) το δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφων ανέρχεται για δημότες σε 1 00€, 
ενώ για ετεροδημότες σε 130€. 

3) το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσης ανέρχεται για δημότες σε 
11 0€, ενώ για ετεροδημότες σε 3 80 €. 
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4) το δικαίωμα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής ανέρχεται για δημότες α 
εξάμηνο 45€, β' εξάμηνο 75€, γ' εξάμηνο 135€, δ' εξάμηνο 195€, ενώ για 
ετεροδημότες α ' εξάμηνο 135 ε, β ' εξάμηνο 225 €, γ' εξάμηνο 375 €, δ' εξάμηνο 525 
€. 

5) η μίσθωση μαρμάρινων οστεοθυρίδων για δεκαπέντε (15) έτη ανέρχεται για 
δημότες Α' θέση 1045 €, Β' θέση 945 €, Γ θέση 845 €, Δ' θέση 745 €, Ε' θέση 645 

€, ενώ για ετεροδημότες Α' θέση 1350 €, Β' θέση 1250 €, Γ θέση 1150 €, Δ' θέση 
1050 €, Ε' θέση 950 €. 

7) το δικαίωμα εκταφής από τάφους τριετούς χρήσης ανέρχεται για δημότες 45 ε, ενώ 
για ετεροδημότες 85 € και δικαίωμα εκταφής για οικογενειακούς τάφους σε δημότες 
20 € και σε ετεροδημότες 40 €. 

9) το δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο ανέρχεται για δημότες 20 
€, ενώ για ετεροδημότες 40 €. 

1 Ο) το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο από 1 μέχρι 24 ώρες 
ανέρχεται για δημότες 25 €, ενώ για ετεροδημότες 40 €. 

11) το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο από 1 μέχρι 24 ώρες 
ανέρχεται για δημότες 50 €, ενώ για ετεροδημότες 65 €. 

17) το δικαίωμα αφής κανδηλιών ανέρχεται για δημότες 20 €, ενώ για ετεροδημότες 
25 €. 

18) το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες για δεκαπέντε (15) έτη 
ανέρχεται για δημότες 20 €, ενώ για ετεροδημότες 40 € και το δικαίωμα χρήσης 
κιβωτίου οστών για δημότες 15 €, ενώ για ετεροδημότες 3 5 €. 

19) το δικαίωμα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικογενειακών τάφων ανέρχεται 

για δημότες 40 €, ενώ για ετεροδημότες 60 €. 

20) το δικαίωμα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσης για τα τρία πρώτα χρόνια 
ταφής ανέρχεται για δημότες 40 €, ενώ για ετεροδημότες 60 €. 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα εδάφια συνιστούν: 

α) παραβίαση του άρθρου 6 του Α.Ν.582/68 28 Σεπτεμβρίου 1968 (ΦΕΚ Α' 225), 
σύμφωνα με το οποίο τα κοιμητήρια είναι προορισμένα για τον εντός αυτών 

ενταφιασμό παντός νεκρού, ενώ οι Δήμοι υποχρεούνται να παραχωρούν χώρο για τον 

ενταφιασμό παντός θανόντος δημότη ή και παντός άλλου θανόντος στην περιφέρειά 

τους ανθρώπου. 

β) παραβίαση του άρθρου 4 του Α.Ν.582/68 περί ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

εmβαλλόμενων τελών των κοιμητηρίων σύμφωνα με το οποίο τα δικαιώματα και τα 

τέλη των κοιμητηρίων εmβάλλονται για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 

δαπανών της συντήρησης και λειτουργίας αυτών. 

2. Με το 35° άρθρο του ισχύοντος κανονισμού παραχωρείται η εκτέλεση άρθρων του 

κανονισμού στην Επενδυτική Α.Ε. και ορίζεται ότι: 

Β) Η Επενδυτική αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα: 

Άρθρο 22ια (τήρηση του Μητρώου κατασκευαστών μαρμαρογλυπτών), άρθ. 25 
(καταβολή τελών και δικαιωμάτων) παρ.2 (το δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης 
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τάφων), 3 (το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσης), 5 (μίσθωση 
μαρμάρινων οστεοθυρίδων), 6 (δικαίωμα φιλοξενίας σε τάφους νέου τύπου τριετούς 
χρήσης), 8 (δικαίωμα πλύσης οστών), 9 (δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο 
οστεοφυλάκιο ), 1 Ο (δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο ), 11 (δικαίωμα 
ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο), 12 (δικαίωμα νεκρώσιμης 

ακολουθίας), 13 (δικαίωμα μνημοσύνου), 14 (δικαίωμα ιδιωτικής Θείας 

Λειτουργίας), 17 (δικαίωμα αφής κανδηλιών), 18 (δικαίωμα φύλαξης οστών σε 
μεταλλικές οστεοθήκες), 19 (δικαίωμα συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 

οικογενειακών τάφων), 20 (δικαίωμα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσης για τα 
τρία πρώτα χρόνια ταφής), 21 (δικαίωμα αδιάλυτων), άρθ. 26 (κατασκευή μνημείων 
και είσπραξη του ορισμένου χρηματικού ποσού), άρθ. 28 (δικαίωμα εκποίησης 
μαρμάρων, στεφάνων, κονταριών και τριπόδων) και άρθ. 29 (είσπραξη τέλους 

μαρμαρογλυπτών - 2.000€ ετησίως και 700€ εγγυητική επιστολή για την κατασκευή 

ενός εκάστου τάφου ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.582/68 περί Δημοτικών και Κοινοτικών 

Κοιμητηρίων, «Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής εφ ων 

κατά το άρθρο 970 του Α. Κ ... », ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του ιδίου 
νόμου, <<Αι εκ των κοιμητηρίων πρόσοδοι είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς 

κάλυψιν εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας 

αυτών.». Γενικότερα, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των Ο.Τ.Α. 

επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μόνο στις περιπτώσεις που ειδικότερα αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 176 και την παράγραφο 11 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων 

του Δήμου Αχαρνών στην Επενδυτική Αχαρνών είναι μη σύννομη με βάση τα άρθρα 

4 παρ. 2 του Α.Ν. 582/1968 και 25 παρ. 12 (14) του ν. 1828/1989. 

3. Τόσο στον ανωτέρω Κανονισμό όσο και στους προγενέστερους δεν 

περιλαμβάνεται η ρητή απαγόρευση πώλησης τάφων άνευ νεκρού παρά τα οξυμένα 

προβλήματα χώρου που αντιμετωπίσθηκαν με μη νόμιμες χωρικές επεκτάσεις κατά 

το παρελθόν και συνεχίζουν να υφίστανται στο νέο κοιμητήριο Αχαρνών. 

Κατά την συνεργασία του κλιμακίου ε'λΕγχου με το Υπουργείο Εσωτερικών 

διαπιστώθηκε η μη σύνταξη προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 
Κοιμητηρίου για χρήση από τους Δήμους της χώρας. 

4. Στο άρθρο 7 του Κανονισμού προβλέπεται η δυνατότητα του Δήμου να καθορίσει 

χώρο ταφής αλλόθρησκων πολιτών, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Α.Ν. 582/1968 
σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός του χώρου είναι υποχρεωτικός. 
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Β.4. Ως προς την ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 2 του Α.Ν 582/68, η διαχείριση των Κοιμητηρίων ανήκει 
αποκλειστικά στον Δήμο Αχαρνών. 

Παλαιότερα, με την αρ.99/16-2-1995 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αχαρνών 
συστήθηκε αμιγής Δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Παροχής Υπηρεσιών και έργων Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών»10 (ΔΕΝΔΑ), ΦΕΚ 
Β '/548/22-6-95 με σκοπό «την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων στο Δημοτικό 
Κοιμητήριο Αχαρνών όπως υπηρεσίες κυλικείου για κηδείες και μνημόσυνα, λειτουργία 
ανθοπωλείου για κατασκευή στεφανιών στολισμό εκκλησίας για κηδείες και μνημόσυνα 

και πώληση ανθέων στους επισκέπτες, κατασκευή μαρμάρινων μνημείων γενικά για το 

δημοτικό νεκροταφείο ή και για οποιαδήποτε άλλο νεκροταφείο και εκμετάλλευση 

χώρων φύλαξης νεκρών». Η ΔΕΝΔΑ λειτούργησε για δεκαπέντε (15) περίπου χρόνια 
μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2010, καθώς λύθηκε από την lη-7-2010 με την 
αρ.292/18-6-2010 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών και τέθηκε σε καθεστώς 
εκκαθάρισης. 

Ενδιαμέσως, με την αρ.750/30-10-2008 απόφαση του Δ.Σ Αχαρνών συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών» με σκοπό την οργάνωση 

και λειτουργία των κοιμητηρίων, το οποίο εν τέλει δεν λειτούργησε καθόλου καθώς 

καταργήθηκε με την αρ.82/17-3-2011 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών. 

Εν συνεχεία με την αρ.ΙΟS/16-3-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε η μελέτη και η σύσταση μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου 

με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», με διάρκεια ζωής τα πενήντα 

(50) έτη, μετοχικό κεφάλαιο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) € και σκοπό την 

αξιοποίηση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών: «κτίριο ανθοπωλείου, 

κτίριο κυλικείου νεκροταφείου, χώρος κυλικείου του Δημαρχείου, κτίριο 

μαρμαρογλυφείου, πλατεία Βαρυμπόμπης και πλατεία Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη), 

τους χώρους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τους χώρους για τη διοργάνωση 

του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής και κάθε ακίνητο και 

κοινόχρηστο χώρο για το οποίο θα αποφασίζει μελλονnκά το Δ.Σ και θα αποδέχεται η 

εν λόγω Α. Ε δια του Δ.Σ της χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κατασταnκού της.». 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ 5143/17-6-2010, τροπ. 12-2-2011 
και 7-9-2011) μεταξύ των σκοπών της περιλαμβάνονται η εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου Αχαρνών: Κτίριο Ανθοπωλείου, Κτίριο 

Κυλικείου Νεκροταφείου, Κτίριο Μαρμαρογλυφείου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 Π του Ν.3463/2006, «Οι δήμοι και οι κοινότητες ασκούν, 
σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, « ... 8. Η δημιουργία, συντήρηση, και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων 

aποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και aποτέφρωσης 

νεκρών.». Επίσης στο άρθρο 266, περί δημοτικών και κοινοτικών ανώνυμων 

εταιρειών του ανωτέρου νόμου, αναφέρεται ότι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες 

έχουν ως σκοπό την αξ-ιοποίηση της ακίνητης πεpιονσία) ψκαι ττιν εκrιετάλλευσ-f) 

10 Στην απόφαση δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο παλαιό κοιμητήριο του Δήμου Αχαρνών δίνοντας 
την εvrύπωση ότι στο Δήμο λειτουργεί ένα και μόνο κοιμητήριο. 
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των κοινοχρήστων χώρων του συστήνοντας Ο.ΤΑ .. Στην εγκύκλιο 46978/27-7-2009 

του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται ότι εκτός των ανωτέρω, καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μονομετοχική Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εκχώρηση της αξιοποίησης των παρακάτω ακινήτων του 

Δήμου Αχαρνών «κτίριο ανθοπωλείου, κτίριο κυλικείου νεκροταφείου, χώρος 

κυλικείου του Δημαρχείου, κτίριο μαρμαρογλυφείου,» με την αρ.lΟS/16-3-2010 

απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε είναι 

σύννομη, με βάση τα άρθρα 265 παρ. Ι και 266 του ν. 3463/2006. 

B.S. Ως προς τη διαχείριση του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών τα έτη 2011-2012-
2013. 

1. Ως προς τη διαχείριση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης 

Δημοτικών Κοιμητηρίων ήταν αρμόδιο για α) την τήρηση των βιβλίων του 

κοιμητηρίου β) την έκδοση οίκοθεν σημειωμάτων είσπραξης από το Λογιστήριο των 

χρηματικών ποσών του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο, του τέλους 

εκταφής γενικά και του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου και γ) την 

σύνταξη των συμβολαίων παραχώρησης οικογενειακών τάφων. 

Ειδικότερα ως προς την τήρηση των βιβλίων του κοιμητηρίου: 

Τηρούνται: 

i) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών σε ημερολογιακή βάση, στο οποίο δεν 

αναγράφεται α) αν η ταφή πραγματοποιείται σε τάφο τριετούς χρήσης ή σε 

οικογενειακό τάφο και β) η θέση ενταφιασμού εντός του κοιμητηρίου. 

ii) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών σε τάφους τριετούς χρήσης, στο οποίο 

παρατηρήθηκε η αναγραφή των ταφέντων με μολύβι προκειμένου να αντικαθιστούν 

τα ονόματα των προηγουμένων με τους νεώτερους ταφέντες, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις για τον ίδιο σκοπό γινόταν χρήση διορθωτικού υγρού. Δεν διαπιστώθηκε 

η αναγραφή των διενεργούμενων εκταφών. Επίσης η τήρηση του ανωτέρω βιβλίου με 

βάση το τετράγωνο ενταφιασμού δεν επιτρέπει την άμεση γνώση των κενών τριετών 

τάφων και των προς εκταφή νεκρών. 

iii) Βιβλίο ταφολογίου, στο οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίοι ταφέντες ανά 

τετράγωνο, σειρά και αριθμό τάφου εντός του τετραγώνου. Δεν τηρείται συνεχής 

αρίθμηση του συνόλου των τάφων του κοιμητηρίου με αποτέλεσμα να μην είναι σε 

θέση οι Υπηρεσίες του Δήμου να αναφέρουν στο κλιμάκιο ελέγχου τον συνολικό 

αριθμό των υπαρχόντων τάφων. Επαναλαμβάνονται τα ίδια αριθμητικά στοιχεία 

σήμανσης των τετραγώνων, των σειρών και των αριθμών των τάφων τόσο στον 

αρχικό χώρο του κοιμητηρίου όσο και στις επεκτάσεις του. 

iν) Βιβλίο παραχωρηθέντων οικογενειακών τάφων, το οποίο τηρείται αλφαβητικά και 

περιέχει τα στοιχεία ονοματεπώνυμο, ημερομηνία αίτησης, κατηγορία, τετράγωνο, 

σειρά, αριθμό, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, τηλέφωνο και ημερομηνία πληρωμής 

του αντιτίμου των δικαιούχων χωρίς να αναφέρονται οι εντός του κάθε τάφου 

ταφέντες. Στο ανωτέρω δεν αναγράφεται ο χρόνος λήξης της παραχώρησης. 
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Όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα και, λαμβάνοντας 

υπόψη τον τρόπο τήρησής τους, διαπιστώνεται ότι είναι εξαιρετικά δυσχερής η 
αναζήτηση και η εύρεση των διενεργηθεισών ταφών σε διαχρονική βάση ανά τάφο, η 
ευχερής αναζήτησή τους εντός του κοιμητηρίου, η διαχείριση των κενών τάφων και η 
καταγραφή και οι ημερομηνίες εκταφών και άρα η τήρηση των βιβλίων είναι μη 

ορθολογική και ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των 
πολιτών. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πρόσφατη έναρξη της χρήσης ενός λογισμικού 11 

πακέτου διαχείρισης κοιμητηρίων, το οποίο είχε προμηθευτεί στο παρελθόν ο Δήμος 

Αχαρνών. Η εισαγωγή στοιχείων στο ανωτέρω αφορά τους ταφέντες από το έτος 

2014 και μετά και υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσής του στο μέλλον με το Τμήμα 
Λογιστηρίου του Δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Β .Δ. 542/1961, τα τηρούμενα για τη διοίκηση και 
διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων βιβλία είναι τα εξής: <<α) Βιβλίον επίπλων, 

σκευών και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου (Υπόδειγμα 39), β) Βιβλίον 

ενεργουμένων ενταφιασμών (Υπόδειγμα 40), γ) Βιβλίον αλφαβητικού ευρετηρίου 

ενταφιαζομένων (Υπόδειγμα 41), δ) Βιβλίον οικογενειακών τάφων (Υπόδειγμα 42), ε) 

Βιβλίον ενεργουμένων ανακομιδών (Υπόδειγμα 43), ς) Βιβλίον παρατάσεων 

ανακομιδών (Υπόδειγμα 44), ζ) Βιβλίον φυλαπομένων εν τω οστεοφυλακείω οστών 

(Υπόδειγμα 45), η) Βιβλίον εκδόσεως αδειών δομήσεως τάφων (Υπόδειγμα 46), θ) 

Βιβλίον εναποθέσεως νεκρών εν παρεκκλησίω ή νεκροθαλάμω (Υπόδειγμα 47), ι) 

Βιβλίον επιβλέψεως οικογενειακών τάφων (Υπόδειγμα 48), ια) Βιβλίον 

ανευρισκομένων τιμαλφών (Υπόδειγμα 49), ιβ) Βιβλίον ενεργουμένων νεκροψιών και 

διατομών (Υπόδειγμα 50), ιγ) Βιβλίον διαχωρίσεως κήρου και ελαίου (Υπόδειγμα 51). 
2. Τινά των Ξν τη προηγουμένη παραγράφω βιβλίων δύναται να μη τηρώνταz, εφ' όσον 
δεν υφίσταται, κατά την κρίσιν του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, προς 

τούτο aντικείμενον». 

Από τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου 
Αχαρνών δεν περιλαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, 
τα υπό η, θ και ιγ βιβλία. Από τον έλεγχο του κλιμακίου προέκυψε ότι από τα 

ανωτέρω βιβλία του άρθρου 7 του Β.Δ. 542/1961 και του οικείου άρθρου του 

Κανονισμού Κοιμητηρίων τηρούνται μόνο τα υπό β και δ. 

Ειδικότερα ως προς την έκδοση οίκοθεν σημειωμάτων είσπραξης: 

Το Τμήμα εξέδιδε οίκοθεν σημειώματα είσπραξης για το Λογιστήριο με τα οποία οι 

πολίτες κατέβαλαν το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο, το τέλος εκταφής 

οικογενειακών τάφων και τάφων τριετούς χρήσης, το δικαίωμα παραχώρησης 

οικογενειακού τάφου και το δικαίωμα παράτασης ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης. 

Ειδικότερα ως προς την σύνταξη των συμβολαίων παραχώρησης οικογενειακών 

τάφων: 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Κοιμητηρίων, η σύσταση οικογενειακού 
τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Προϊσταμένου 

της Δ!νσης Κοιμητηρίων. Τα δικαιώματα επί του τάφου αποιcτώνται μπά την 

11 Η αρ. 9800 l/30-1 0-20 Ι 3 Σύμβαση με την εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α. Ε .. 
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εξόφληση του τέλους ή την καταβολή της συμφωνηθείσας προκαταβολής και την 

υπογραφή της Πράξης Παραχώρησης. Δεν αναφέρεται ρητά η έκδοση απόφασης του 

Δ.Σ. για την παραχώρηση του οικογενειακού τάφου μετά τη σχετική αίτηση. 

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 εδόθησαν 
προς χρήση 310 οικογενειακοί τάφοι, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν έως τότε 
τάφοι τριετούς χρήσης, εκ των οποίων 56 δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως. Κατά τα έτη 
αυτά, τη διαχείριση των οικογενειακών τάφων ασκούσε η ΔΕΝΔΑ. Όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη, οι αιτήσεις παραχώρησης των 

οικογενειακών τάφων υποβάλλονταν στη ΔΕΝΔΑ, ενώ η εξόφληση, τμηματική ή 

ολική, του δικαιώματος παραχώρησης γινόταν στην Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και ακολούθως συντάσσονταν τα παραχωρητήρια από τη ΔΕΝΔΑ. Για τους 

ανωτέρω 31 Ο οικογενειακούς τάφους δεν εκδόθηκε απόφαση του Δ. Σ. και δεν 

συντάχθηκαν παραχωρητήρια, ενώ δεν προκύπτει άλλη απόφαση συλλογικού 

οργάνου για την παραχώρηση συγκεκριμένου οικογενειακού τάφου καθώς και με 

βάση ποια έγκριση η οικονομική υπηρεσία εισέπραξε τα καταβληθέντα ποσά, με 

αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να αλλοιώνεται η πραγματική εικόνα των 

διαθέσιμων τάφων του κοιμητηρίου. 

Εκ των υστέρων, με την αρ. 86/14-3-2013 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη λίστα 254 ονομάτων πολιτών που έχουν 
εξοφλήσει το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο νέο Κοιμητήριο 

Αχαρνών και δεν έχουν υπογράψει συμβόλαια παραχώρησης με το Δήμο. Στη λίστα 

δεν αναγράφεται η ημερομηνία έξόφλησης των 254 παραχωρήσεων, ενώ στην 

εισήγηση της απόφασης αναφέρεται ότι εκκρεμεί η οριστική εξόφληση εmπλέον 56 

παραχωρήσεων, οι οποίες, κατά παράβαση του άρθρου 812 του Κανονισμού δεν 
συμπεριελήφθησαν στην ανωτέρω λίστα. Έως και σήμερα δεν έχουν συνταχθεί τα 

ανωτέρω παραχωρητήρια. Δεδομένου ότι, όπως διαmστώθηκε από το κλιμάκιο 

ελέγχου αλλά και όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Επενδυτικής Αχαρνών 

(Νοέμβριος 2014), παρουσιάζεται πρόβλημα έλλειψης χώρου για ενταφιασμό σε 

τάφους τριετούς χρήσης, η μετατροπή των ανωτέρω τάφων από τριετούς χρήσης σε 

οικογενειακούς έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του 

Κανονισμού, σύμφωνα με τα οποία <<li ευχέρεια παραχώρησης είναι εξαιρετική και 

ανάλογη με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής. ». 

Εκτός των ανωτέρω παραχωρήσεων, σύμφωνα με την από 4-6-2013 εξώδικη 

διαμαρτυρία της Τ. συζ. Π.Π., το γένος Α.Ε. προς τον Σπύρο Σαββίδη (δημοτικό 

σύμβουλο και πρώην Πρόεδρο της ΔΕΝΔΑ), « ... με την αριθμ. 22445/11-3-2009 
(ΔΕΝΔΑ ΑΠ 70126-2-2009) αίτησή μου προς το Δήμο Αχαρνών ... παραχώρηση σε 
μένα οικογενειακού τάφου στη Ζώνη 11-Γ-24 έναντι συνολικού τιμήματος 4.402, 05€, 
το σύνολο των οποίων εισπράξατε για λογαριασμό του Δήμου δια χειρός μου σε 

μετρητά χρήματα και με την ιδιότητά σας ως νομίμου εκπροσώπου της αρμόδιας 

επιχείρησης διαχείρισης νεκροταφείου ΔΕΑΝΔΑ. Με διαβεβαιώσατε ότι το ως άνω 

ποσό έχει καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου ... έχει ταφεί η μητέρα μου ΜΕ. ... εσείς 

12 «Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης παραχώρησης και της 
αποπληρωμής του ορισθtvτος ποσού ως προκαταβολή σε περίπr:ωση παραχώρησης με δισχανονισμό.». 
Σημειώνεται ότι από το δειγματοληπτικό έλε-γχο των παραστατικών εξόφλησης των 254 
παραχωρήσεων, προκύπτει ότι ορισμένες εξοφλήθηκαν τμηματικά. 
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συνεχώς με διαβεβαιώνατε ότι σύντομα θα λάβω οριστικό το παραχωρητήριο 
... ξαφνικά πληροφορήθηκα ότι τίθεται ζήτημα ανάκλησης και εκταφής των νεκρών .. . 
στο Δήμο Αχαρνών πληροφορήθηκα ότι δεν προκύπrει η κατάθεση των χρημάτων στο 

ταμείο του Δήμου ... ». Από την εξώδικη αυτή διαμαρτυρία διαπιστώνεται ότι εκτός 
από την λίστα των 254 δικαιούχων της 86/2013 απόφασης του ΔΣ και των 56 
εκκρεμών παραχωρήσεων που αναφέρονται σε αυτήν, υπάρχει και άγνωστος αριθμός 

πολιτών που έχουν καταβάλει ποσά για οικογενειακούς τάφους εκτός της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με Υπόμνημα της Επενδυτικής Αχαρνών προς το ΣΕΕΔΔ 

(Δεκέμβριος 2014), εκτός των ανωτέρω, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 30 τουλάχιστον 
πολίτες που έχουν κατασκευάσει οικογενειακό τάφο, χωρίς να έχουν καταβάλει το 

σχετικό αντίτιμο στο Δήμο, με τα διαφυγόντα έσοδα να ανέρχονται σε 132.150,00€. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αρ. 42234/22-5-2014 και 42235/22-5-2014 έγγραφα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Αχαρνών, διαπιστώθηκε α) ταφή αποβιώσαντος σε διαφορετικό οικογενειακό τάφο 

(11-Δ-38) από αυτόν του οποίου ήταν δικαιούχος (11-Β-41), καθώς ο τελευταίος ήταν 

ανύπαρκτος, β) ταφή σε οικογενειακό τάφο έτερου αποβιώσαντος χωρίς συγγενική 

σχέση με τον δικαιούχο αυτού. Επιπλέον, μας αναφέρθηκε προφορικά ότι έχουν 

παραχωρηθεί οικογενειακοί τάφοι άνευ νεκρού, χωρίς να μας δοθούν αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 78249/14-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου - Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμος 

υποχρεώθηκε σε υποχρεωτική εκταφή θανόντων που είχαν ταφεί σε οικογενειακό 

τάφο χωρίς δικαίωμα χρήσης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη 13
• 

Ενδεικτικό της γενικότερης αταξίας που επικρατεί στα κοιμητήρια Αχαρνών είναι το 

γεγονός ότι από 1/1/2011 έως 30/12/2011 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
χορήγησε μόνο μια άδεια κατασκευής μνημείου οικογενειακού τάφου στο νέο 

κοιμητήριο14, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία ανεστάλη με την αρ. 2522/28-12-

2011 λόγω μη τήρησης των διαστάσεων. 

Τέλος, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη διακριτών χώρων ταφής βρεφών, αλλοθρήσκων, 

αδιαλύτων και θανόντων από λοιμώδη νοσήματα . 

13 Το αριθ. 152642/25915/2012/ 19-7-2012 έyyραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. 
14 Α.Π. 7456/18-1-2012 έγγραφο της Δ!νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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2. Ως προς τη διαχείριση από την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κοιμητηρίων, η Επενδυτική Αχαρνών διαχειρίζεται 

την τήρηση του Μητρώου κατασκευαστών μαρμαρογλυπτών, τα δικαιώματα 

σφράγισης και αποσφράγισης τάφων, ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσης, 

φιλοξενίας σε τάφους νέου τύπου τριετούς χρήσης, πλύσης οστών, ετήσιας φύλαξης 

οστών στο οστεοφυλάκιο, ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο, ημερήσιας 

παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο, νεκρώσιμης ακολουθίας και μνημοσύνου, 

ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας, αφής κανδηλίων, φύλαξης οστών σε μεταλλικές 

οστεοθήκες, συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικογενειακών τάφων, καθαριότητας 

τάφων τριετούς χρήσης για τα τρία πρώτα χρόνια ταφής, αδιάλυτων, την εκποίηση 

μαρμάρων, στεφάνων, κονταριών και τριπόδων, την κατασκευή μνημείων και την 

είσπραξη του ορισθέντος χρηματικού ποσού, τη μίσθωση μαρμάρινων οστεοθυρίδων 

και το τέλος μαρμαρογλυπτών. 

Σύμφωνα με το αρ. 20067/6-4-2015 (Α.Π. ΣΕΕΔΔ 5357/16-4-2015) έγγραφο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Αχαρνών, το σύνολο των βιβλίων των κοιμητηρίων τηρούσε έως και τη λύση της η 

ΔΕΝ ΔΑ. 

Από την ίδρυση της Επενδυτικής Αχαρνών, το σύνολο των βιβλίων τηρούνταν από 

αυτήν έως και τον ορισμό (Α.Π. Απόφασης 2536/30-12-2011) της υπεύθυνης του 
Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων15, οπότε και παρέλαβε όλα τα βιβλία των οποίων 
την αρμοδιότητα τήρησης έχει ο Δήμος και τα τηρεί έκτοτε. Όπως αναφέρεται στο 

αρ. 20067/6-4-2015 (Α.Π. ΣΕΕΔΔ 5357/16-4-201 5) έγγραφο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων Αχαρνών, μετά την 

παραλαβή των βιβλίων, η ανωτέρω διαπίστωσε λάθη, ανακρίβειες και παραλείψεις 

στην τήρηση αυτών (π.χ. το βιβλίο οικογενειακών τάφων δεν συμπεριλαμβάνονταν 

πολλοί παραχωρημένοι οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί 

συμβόλαια παραχώρησης, ταφή οστών σε τάφο τριετούς χρήσης). Η Επενδυτική 

Αχαρνών τηρεί το Μητρώο οστεοφύλαξης και το Μητρώο κατασκευαστών 

μαρμαρογλυπτών, το οποίο σημειώνεται ότι δεν φέρει καμία εγγραφή για τα έτη 

2012-2013-2014. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η Επενδυτική Αχαρνών εισέπραττε 

όλα τα παραχωρηθέντα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κανονισμό των 

κοιμητηρίων, εκτός από τα δικαιώματα νεκρώσιμης ακολουθίας, μνημοσύνου και 

ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας, τα οποία εισπράττονταν από τους ιερείς και 

επιμερίζονταν όπως αναφέρθηκε στην αριθ. 107/Α/2015 Έκθεση του ΣΕΕΔΔ, ενώ το 

δικαίωμα της αφής κανδηλίων και το τέλος μαρμαρογλυπτών εισπράττονταν εν μέρει. 

Ως προς την αφή κανδηλίων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αφές 

διενεργούσε: α) η Επενδυτική Αχαρνών σε τριακόσια (300) έως τετρακόσια ( 400) 

κανδήλια, κατά δήλωση της Προέδρου της, β) η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «Λ ΥΧΝΟΣ» σε πενήντα (50) κανδήλια, κατά δήλωση της 

15 Σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ Β Ί2709/11 - 11-
11/Αρ.40328/37159) έως και την 20 Ιουνίου 2013, το οποίο λειτουργούσε στην Δ/νση Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου I Τμήμα Περιβάλλοντος. 
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Προέδρου της και γ) άγνωστος αριθμός ιδιωτών σε περίπου χίλια (1.000) κανδήλια 
σύμφωνα με την Επενδυτική Αχαρνών. 

Ως προς το δικαίωμα της αφής κανδηλίων, σύμφωνα με τις αρ . 758/2006 και 
2929/2006 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Εmκρατείας, η αφή κανδηλίων αποβλέπει 
στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς και συνιστά υπόθεση αυστηρά προσωmκή και 
προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς 

δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην 
αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής 
ρύθμισης. Επομένως, μη σύννομα ο Δήμος Αχαρνών συμπεριέλαβε στα τέλη και 
δικαιώματα του άρθρου 25 του Κανονισμού Κοιμητηρίων το δικαίωμα αφής 
κανδηλίων. 

Όπως προκύπτει από την αρ. 9986/2012 Απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών 
Μέτρων του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, πέραν της Επενδυτικής Αχαρνών, 
στο χώρο του νέου κοιμητηρίου δραστηριοποιούνταν στην αφή κανδηλίων και τον 

καθαρισμό τάφων και τρείς (3) ιδιώτες με έναν (1) έως τέσσερις (4) βοηθούς εκάστη 
χωρίς να έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε να εκδίδουν 

αποδείξεις, στις οποίες με την ανωτέρω απόφαση απαγορεύθηκε η είσοδος στο 

κοιμητήριο . Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την αποδεικτική διαδικασία που 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής απόφασης, οι ανωτέρω ιδιώτες 

περιποιούνταν επ' αμοιβή 1.000 τάφους εισπράττοντας από 20€ έως 50€ ανά κανδήλι 
ή τάφο, ήτοι από 20.000ε έως 50.000€ μηνιαίως. 

Όπως προαναφέρθηκε, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων 

του Δήμου Αχαρνών στην Επενδυτική Αχαρνών είναι μη σύννομη. Επιπλέον, από το 

άρθρο 266 περί δημοτικών και κοινοτικών ανώνυμων εταιρειών του ν. 3463/2006, 
προκύπτει ότι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας ή/και την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του 

συστήνοντας Ο.Τ.Α. ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο 46978/27-7-2009 του ΥΠ.ΕΣ. 
εκτός των ανωτέρω, καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από μονομετοχική Α.Ε.. Επομένως, μη σύννομα η 

Επενδυτική Αχαρνών εισπράττει το δικαίωμα αφής κανδηλίων. 

Τέλος, από τα στοιχεία εσόδων της Επενδυτικής Αχαρνών των ετών 2011-2012-2013 
που τέθηκαν υπόψη του κλιμακίου προκύπτει ότι στον ΚΑΕ 75.06.0005 «Δικαίωμα 
Ιεροπραξιών Αγίου Παντελεήμονα» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την αφή 

κανδηλίων, τα οποία ανέρχονται σε 6.478,78€, 16.910,00€ και 2.660,00€ αντίστοιχα. 
Δεδομένου ότι ο αριθμός των κανδηλίων που διαχειρίζεται η Επενδυτική Αχαρνών 

εκτιμάται σε τριακόσια (300) έως τετρακόσια ( 400) και ότι δεν μας χορηγήθηκαν 
αναλυτικές καταστάσεις ή συμφωνητικά με τους συγγενείς των θανόντων, δεν 

προκύπτει ο λόγος της μείωσης των εσόδων μεταξύ των ετών 2012 και 2013. 

Ως προς το τέλος μαρμαρογλυπτών, σύμφωνα με το με αρ. 35535/14-12-2011 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής« ... υπόχρεοι προς 

καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς 

των νεκρών... Τα επιβαλλόμενα σχετικά δικαιώματα για τη διάθεση του χώρου, 

συνάπτονται ευθέως με το δικαίωμα κατασκευής μνημείου επί αυτού (του τάφου), ως 

εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού ... Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώματος σε 

17 



βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδομένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ' 

εντολήν των δικαιούχων ενταφιασμού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωμα 

κατασκευής του μνημείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόμενων σχετικών 

διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση 

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποκομιδή απορριμμάτων) καλύπτεται ήδη από τα 

καταβληθέντα, εκ μέρους αυτών, δικαιώματα ταφής.... τέλος επισημαίνεται ότι μέρος 

των δικαιολογητικών που αθροιστικά απαιτούνται για την εγγραφή στο «Μητρώο 

εργολάβων του κοιμητηρίου» που, βάσει της προαναφερόμενης απόφασης, αποτελεί 

προϋπόθεση για τη δυνατότητα εργασίας εντός αυτού, και συγκεκριμένα η πρόβλεψη 

υποβολής «άδειας άσκησης επαγγέλματος» και «εγγραφής στο σχετικό επιμελητήριο», 

ενδεχομένως συνιστά λόγο αποκλεισμού ορισμένων επαγγελματιών που δύνανται να 

παρέχουν υπηρεσίες κατασκευής μνημείων ή επιμέρους υπηρεσίες συντήρησης αυτών, 

για τους οποίους δεν απαιτούνται τα ανωτέρω.». 

Επομένως, μη σύννομα ο Δήμος Αχαρνών συμπεριέλαβε στα τέλη και δικαιώματα 

των άρθρων 25 παρ. 15 και 16 και 29 παρ. 3 και 9 του Κανονισμού Κοιμητηρίων το 
δικαίωμα άδειας εισόδου εργασίας σε μαρμαρογλύπτες (50€)16

, το τέλος 
μαρμαρογλυπτών (2.000€ ετησίως) και την εγγυητική εmστολή ανά εργασία (700€). 

Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών προέβαινε στην είσπραξη των ανωτέρω τελών 

και δικαιωμάτων για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην ενότητα της αφής 

κανδηλίων. 

Σημειώνεται ότι η εκχώρηση της αποκλειστικής αρμοδιότητας κατασκευής μνημείων 

σε τάφους τριετούς ταφής από τον Δήμο Αχαρνών στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. 

δεν είναι σύννομη για λόγους νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού17 και για το 
λόγο αυτό υπήρξε πλήθος δικαστικών διενέξεων (περί τις 50) της Επενδυτικής με 
ιδιώτες μαρμαρογλύπτες από το 2011 και εντεύθεν καθώς και αναφορές στον 

Συνήγορο του Πολίτη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Τέλος, παρά τις προβλέψεις του Κανονισμού για τις εργασίες των μαρμαρογλυπτών, 

σύμφωνα με τα από 27/12/201 1, 2/1/2012, 5/1/2012 και 9/1/2012 έγγραφα της 
Επενδυτικής Αχαρνών προς το Δήμο Αχαρνών διαπιστώθηκε η κατασκευή τεσσάρων 

μνημείων αντίστοιχα χωρίς να είναι γνωστός ο κατασκευαστής αυτών. 

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Πεπραγμένων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. για 

την χρονική περίοδο από 1/1/2011 έως τις 31/12/2013 προς το ΣΕΕΔΔ α) η 

επιχείρηση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα προέβη σε κατασκευές και επισκευές 

έργων για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών, ύψους 199.375,00€ (σελ. 34 της 
ανωτέρω Έκθεσης), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τμήμα Γ του Παραρτήματος, 

κατά παράβαση του καταστατικού της, με εξαίρεση την ενότητα Δ που αφορά σε 

κατασκευές εντός του νέου κοιμητηρίου, β) η επιχείρηση, για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, διέθεσε τρεις (3) εργαζόμενούς της σε υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα 

έναν (1) στην Πρωτοβάθμια του Δήμου Αχαρνών, έναν (1) στη Δημοτική Κοινωφελή 

16 Η εν λόγω άδεια εισόδου είναι δυνατόν να προβλέπεται για την εύρυθμη λειτουργία του 
κοιμητηρίου, πλην όμως χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού. 
17 Σχετικό και το αριθ. 5832/12-7-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς τον Δήμο 
Αχαρνών σε συνέχεια σχετικής καταγγελίας η διερεύνηση της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί έως τη 
σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. Επίσης, σχετικό και το αρ . 57082/49990/21- 12-2012 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αχαρνών με το οποίο ζητείται η άμεση διακοπή 

είσπραξης του εργολαβικού δικαιώματος μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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Εmχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ) και έναν (1) στο ΚA.ffif του Δήμου, 
συνολικής δαπάνης 103.996,59€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 258 του 
ν. 3463/2006, όπου ορίζονται περιοριστικά και μόνο με απόσπαση οι περιπτώσεις 
μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ δημοτικών εmχειρήσεων και γ) μετά από αίτημα του 

Δημάρχου, η εmχείρηση ενίσχυσε οικονομικά τη ΔΗΚΕΑ με το ποσό των 30.750,00€ 
κατά παράβαση του καταστατικού της και των διατάξεων του άρθρου 259 του ν. 
3463/2006. 

Β.6. Ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών από την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. 

Με το αρ. 104735/3-12-2012 έγγραφό της προς την Επενδυτική Αχαρνών, η 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ζήτησε μεταξύ άλλων τις εισπράξεις 

που αφορούν τα τέλη, τα δικαιώματα και τα λοιπά έσοδα του κοιμητηρίου και του 

Ιερού Ναού για το χρονικό διάστημα 2011-2012 κατά κατηγορία τέλους και κατ' 
όνομα, προκειμένου να εκδοθούν γραμμάτια είσπραξης και να τακτοποιηθούν 

λογιστικά οι οφειλές που είχαν εξοφληθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του 

κοιμητηρίου έως τις 10/12/2012, εmκαλούμενη την αρχή της aνταποδοτικότητας, το 

άρθρο 75 του ν.3463/2006, τα άρθρα 1 παρ. 1, 3 και 4 του Α.Ν. 582/1968, καθώς και 
ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η είσπραξη ή η εκχώρηση 

τελών του Δήμου σε τρίτους για παροχή υπηρεσιών. 

Με το αρ. 10909/5-2-2013 έγγραφό της προς την Επενδυτική Αχαρνών η ίδια 

Διεύθυνση ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τις εισπράξεις μεταξύ όJJ....ων και των 

τελών κοιμητηρίου από 1/1/2013, ενώ επανήλθε με τα ίδια αιτήματα με το αρ. 
8488 1/20-9-2013 και με την από 3-10-2013 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
καλώντας την Επενδυτική Αχαρνών να εξοφλήσει τα εκτιμώμενα ποσά που 

αναγράφονται σε αυτήν για το έτος 2012 (τέλη κοιμητηρίων: 105.608,44€). 

Με το από 31-10-2013 έγγραφό της προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, η Επενδυτική Αχαρνών κάνει γνωστό ότι δεν αναγνωρίζει καμία οφειλή 

προς τον Δήμο και ζητάει τη διαγραφή των χρεών βάσει του άρθρου 174 του ν. 
3463/2006 και με το αρ. 357/6-11-2013 έγγραφό της την ενημερώνει ότι τα ποσά που 
αναφέρονται στην ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. 

Με το αρ. 364/2-12-2013 έγγραφό της προς την ίδια Διεύθυνση, η Επενδυτική 

Αχαρνών ενημερώνει ότι, ενεργώντας βάσει προφορικών εντολών της δημοτικής 

αρχής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και για έργα κοινωφελούς 
σκοπού, έχει πραγματοποιήσει για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών δαπάνες ύψους 

106.147,03€ το έτος 2011, 131.754,87€ το έτος 2012 και 125.977,57€ το έτος 2013, 
ήτοι συνολικά . 363.879,47€, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εmχείρησης, παρόντων του πρώην Δημάρχου Σ. Ντούρου και του πρώην 

Γ.Γ. του Δήμου Ν. Κρημνιανιώτη. 

Στη συνέχεια, η Επενδυτική Αχαρνών προσέφυγε στις 19-3-2014, στην Εmτροπή 

επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρΟρου ]2 ιrcυ V. 1 QgQJ19gQ, ~ O!OίlJ. 
αποφάσισε, στο Πρακτικό αρ. 1/27-3-2014, ότι εκ παραδρομής η Οικονομική 

Υπηρεσία βεβαίωσε το ποσό των 243.130,15€, καθόσον η εmχείρηση εισέπραξε τα 
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τέλη και δικαιώματα δυνάμει της 188/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών. Οι οφειλές 

διαγράφηκαν με την αρ. 152/4-4-2014 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών. 

Με το αρ. 410/7-7-2014 έγγραφο της Επενδυτικής Αχαρνών προς τον Δήμαρχο Σ. 
Ντο-όρο, ζητε{ται η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων ύψους 59.312,7€ με την 
αιτιολογία «Διάφορα έξοδα Δημάρχου» καθώς και 6.360,73€ με την αιτιολογία 
«Επισκευές οχημάτων», υπό τον γενικό τίτλο «Πίνακας οικονομικής διευκόλυνσης 

Δήμου Αχαρνών» (βλ. Παράρτημα, τμήμα Β) 18. 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο μετά τη λύση της ΔΕΝΔΑ (1/7/2010) και έως την 
εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων του κοιμητηρίου στην Επενδυτική Αχαρνών 

(άρθρο 35 της απόφασης 188/14-6-2011), τα έσοδα που εισέπραξε ο Δήμος από το 
κοιμητήριο ανήλθαν, σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού 

έτους 2011, σε 254.183,58€. Το 2012 ο Δήμος εισέπραξε 128.892,48€ και το 2013 
88.802,56, κυρίως από καταβολή τελών και δικαιωμάτων (πέραν της αρμοδιότητάς 
του για τη σύσταση οικογενειακών τάφων), που είχαν εκχωρηθεί στην Επενδυτική 

Αχαρνών, από πολίτες που προσέρχονταν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, 

προκειμένου να τακτοποιήσουν οφειλές τους. 

Β.7. Ως προς τις αποδείξεις πληρωμής του Νικόλαου Βραμπάκη προς τη ΔΕΝΔΑ. 

Κατά τον έλεγχο του αρχείου . της Επενδυτικής Αχαρνών Α. Ε. διαπιστώθηκε 

παραποίηση αποδείξεων πληρωμής της ΔΕΝΔΑ που περιήλθαν σε γνώση της 

Προέδρου της Επενδυτικής Αχαρνών το 2014 από δικαιούχους οικογενειακών τάφων, 

προκειμένου να αποδείξουν ότι είχαν καταβάλει το προβλεπόμενο δικαίωμα 

κατασκευής μνημείου στην επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η ΔΕΝΔΑ είχε λυθεί από το 

2010. 

Ειδικότερα, το 2004 εκδόθηκαν δύο (2) αποδείξεις πληρωμής της ΔΕΝΔΑ (από 
μπλοκ μεσαίου μεγέθους με στελέχη με αύξοντα αριθμό από 1051 έως 1100), με 
αύξοντα αριθμό 1069/13-10-2004 και 1070/13-10-2004 και εισπράχθηκαν στο όνομα 
του κ. Βραμπάκη Νικόλαου, επαγγελματία μαρμαρογλύπτη, κατοίκου Αχαρνών, οδός 

Σωκράτους 9919 για την καταβολή του δικαιώματος κατασκευής μνημείου στους 
οικογενειακούς τάφους των «ΡΑΠΤΗ» και «ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ» αντίστοιχα, ποσού 

293,47€ εκάστη, που αντιστοιχεί στο ποσό των 100.000 δρχ., που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παρ. ΚΕ του τότε ισχύοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων με αρ. απόφασης 
Δ.Σ. 303/2002. 

Η Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών μας ενεχείρισε τρεις (3) παραποιημένες 

αποδείξεις πληρωμής με τα κατωτέρω στοιχεία: 

α) Φωτοτυπία σε χαρτί Α4 της ανωτέρω αρ. 1069/13-10-2004 απόδειξης 

παραποιημένης ως προς την ημερομηνία, φέρει ημερομηνία 13-10-2014 και ως προς 
το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχει απαλειφθεί το όνομα Ράπτης, 

έχει τροποποιηθεί χειρόγραφα ο τίτλος «ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΝΕΚΡΟΥ» σε 

18 Μας δόθηκε όμοιο έγγραφο με Α.Π. 410/2-7-2014 με διαφοροποίηση των ποσών σε 59.632,7Ε και 
6.435,73€ ανrίστοιχα. 
19 Σε άλλα έγγραφα φέρεται κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλλινίκου Αχαρνές με ΑΦΜ 0011 787276 ΔΟΥ 
Αχαρνών. 
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«ΟΝ ΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και έχει αναγραφεί το όνομα 
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΟΦΙΑ». 

β) Φωτοτυπία σε χαρτί Α4 της ανωτέρω αρ. 1069/13-10-2004 απόδειξης 
παραποιημένης ως προς την ημερομηνία, φέρει ημερομηνία 13-10-2014 και ως προς 
το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχει απαλειφθεί το όνομα Ράπτης, 

έχει τροποποιηθεί χειρόγραφα ο τίτλος «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΕΚΡΟΥ» σε 

«ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και έχει αναγραφεί το όνομα 

«ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ». 

Γ) Φωτοτυπία σε χαρτί Α4 της ανωτέρω αρ. 1070/13-10-2004 απόδειξης 

παραποιημένης ως προς την ημερομηνία, φέρει ημερομηνία 13-10-2014 και ως προς 

το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχει απαλειφθεί το όνομα Ράπτης, 

έχει τροποποιηθεί χειρόγραφα ο τίτλος «ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΝΕΚΡΟΥ» σε 

«ΟΝ ΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ» και έχει αναγραφεί το όνομα 

«ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». 

Β.8. Ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες κατά τα έτη 2011-2012-2013 της 
Επενδυτικής Α.Ε. που αφορούν το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών. 

Τα συνολικά έσοδα της Επενδυτικής Α.Ε. ανήλθαν κατά το εξεταζόμενο διάστημα: 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΟΔΑ 

2011 482.971,68 416.420,27 

2012 551.826,87 328.702,47 

2013 497.865,02 350.975,51 

Σύνολο 1.532.663,57 1.096.098,25 

Από την επεξεργασία του αναλυτικού καθολικού των ετών 2011, 2012 & 2013 (όπως 

αναλυτικά παρατίθενται στο τμήμα Δ του Παραρτήματος της παρούσης), προκύπτουν 

τα ακόλουθα: 

Για το έτος 2011, τα συνολικά έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς τους 

σχετικούς με το κοιμητήριο ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 441.371,89€. Από 
το ποσό αυτό οι 112.588,13€ αφορούν σε εισπραχθέντα τέλη και δικαιώματα, ενώ το 

υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 328.783,76€ αφορούν σε έσοδα του ανθοπωλείου, του 

κυλικείου και του μαρμαρογλυφείου. 

Για το έτος 2012 τα συνολικά έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς τους 

σχετικούς με το κοιμητήριο ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 460.112,83€. Από 
το ποσό αυτό οι 189.327,78€ αφορούν σε εισπραχθέντα τέλη και δικαιώματα, ενώ το 
υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 270.785,05€ αφορούν σε έσοδα του ανθοπωλείου, του 

κυλικείου και του μαρμαρογλυφείου. 

Για το έτος 2013 τα συνολικά έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς τους 

σχετικούς με το κοιμητήριο ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 388.094,67€. Από 
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το ποσό αυτό οι 158.476,64€ αφορούν σε εισπραχθέντα τέλη και δικαιώματα ενώ το 
υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 229.618,03€ αφορούν σε έσοδα του ανθοπωλείου, του 
κυλικείου και του μαρμαρογλυφείου. 

Ε1< των αvωτf:ρω προκύπτει ότι το σύνολο των εσόδων που εισέπραξε η Επενδυτική 

Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2011, 2012 & 2013 ανέρχεται σε 

1.289.579,39€. Από το ποσό αυτό οι 460.392,55€ αφορούν σε εισπραχθέντα τέλη και 
δικαιώματα, ενώ το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 829.186,84€ αφορούν σε έσοδα 
του ανθοπωλείου, του κυλικείου και του μαρμαρογλυφείου. 

Για το έτος 2011 τα συνολικά έξοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς τους 
σχετικούς με το κοιμητήριο ανέρχονται σε 5.350,00€. 

Για το έτος 2012 τα συνολικά έξοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς τους 
σχετικούς με το κοιμητήριο ανέρχονται σε 2.424,80€. 

Για το έτος 2013 δεν υπάρχουν εγγραφές που να αφορούν έξοδα του κοιμητηρίου. 

Το κλιμάκιο ελέγχου εκτιμά ότι στα ανωτέρω κατ' έτος έξοδα δύναται να προστεθούν 

και οι δαπάνες για την μισθοδοσία του προσωπικού που ήταν υπάλληλοι της 

Επενδυτικής Α.Ε και τους οποίους διέθετε για εργασία στο κοιμητήριο, το ύψος της 

οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθώς από τις καταστάσεις μισθοδοσίας 

προκύπτει ότι εργάζονταν συνολικά στην εταιρεία το 2011 δέκα άτομα το 2012 
έντεκα άτομα και το 2013 δεκατέσσερα άτομα, ενώ σύμφωνα με Έκθεση της 

Επενδυτικής Αχαρνών του 2014 οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο κοιμητήριο 

κατά το χρόνο σύνταξης αυτής ήταν πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι, τέσσερεις (4) 

υπάλληλοι καθαριότητας, ένας (1) επόπτης κατασκευών και δύο (2) φύλακες 

κοιμητηρίων, δηλαδή συνολικά δώδεκα άτομα πλέον των εργαζομένων στην 

Επενδυτική ΑΕ για τις λοιπές της δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι με την αρ.353/1 -

7-2010 απόφαση του Δ.Σ Αχαρνών μεταφέρθηκαν μετά τη διάλυση της ΔΕΝΔΑ δέκα 
(10) εργαζόμενοι αυτής στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. Το σύνολο της μισθοδοσίας 
όπως προκύπτει από το αναλυτικό καθολικό των ετών 2011-2012 & 2013 ανέρχεται 

στο χρηματικό ποσό των 826.815,70€. 

Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα στο αριθ. ΕΜΠ419/14-2-2013 Πόρισμα της 

Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε από το Δήμο Αχαρνών περί προσλήψεων προσωπικού από 

την Επενδυτική Αχαρνών εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, όπως ενημερωθήκαμε από το 

ΑΣΕΠ, αυτό έχει επιληφθεί κατά λόγο αρμοδιότητας σε συνέχεια του αριθ. 53029/23-
6-2014 εγγράφου του Δήμου Αχαρνών. 

Β.9 Ως προς την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) 

<<ΛΥΧΝΟΣ». 

Με το από 28-2-2014 Καταστατικό ιδρύθηκε η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Λ ΥΧΝΟΣ» με σκοπό 
την επάνοδο στην αγορά εργασίας άνεργων γυναικών (Α.Μ. Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας ΔΟΟ476/2014, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας) με δραστηριότητες συναφείς με τη λειτουργία των κοιμητηρίων του 

Δήμου Αχαρνών (καλλωπισμός και φροντίδα τάφων, εξωραϊσμός και καθαρισμός, 

αφή κανδηλίων, φύτευση κ.ά.). Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ αμείβονται για την 
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παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εργατική νομοθεσία (άρθρο 4 του ν.4019/2011, ΦΕΚ 216Α'). 

Σύμφωνα με τις υπ' αρ. 758/2006 & 2929/2006 αποφάσεις του ΣτΕ η αφή κανδηλίων 
αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωmκή και 
προαιρετική, που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς 

δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην 
αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής 
ρυθμίσεως. 

Με την από 10-6-2014 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Λ ΥΧΝΟΣ» (άρθρο 12 παρ. 5 του ν.4019/2011) ανατέθηκε στην 
εmχείρηση ο καλλωmσμός των τάφων, ο εξωραϊσμός και ο καθαρισμός του 
περιβάλλοντος χώρου, η φύτευση γλαστρών καθώς και η αφή κανδηλίων και ο 

καθαρισμός τάφων μετά από ανάθεση από τους ιδιώτες ενδιαφερομένους. 

Προηγουμένως, με την 7/23-1-2014 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών, είχε παραχωρηθεί 
χώρος 1 Ο τ. μ. στο χώρο που στεγάζεται η ΕΠΕΝΔ ΥτΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ στο νέο 

νεκροταφείο, ως έδρα της εmχείρησης (άρθρο 3 του ως άνω νόμου). 

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μ.Κ. (στο πλαίσιο της από 16-12-2014 
Έκθεσης Εξέτασης Προσώπου), η ΕΠΕΝΔ ΥτΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ συνεχίζει τη 

δραστηριοποίησή της στα ανωτέρω αντικείμενα στο νέο Κοιμητήριο Αχαρνών, παρά 

την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, ενώ δραστηριοποιούνται και 

10-12 ιδιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανωτέρω δεν εκδίδουν αποδείξεις, με 

αποτέλεσμα η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. να είναι οριακά βιώσιμη . 

Εmπλέον, μετά από σύσταση του κλιμακίου ελέγχου προς το Δήμο Αχαρνών για 

ανάκτηση της λειτουργίας του παλαιού Κοιμητηρίου από τις υπηρεσίες του, ο 

Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών παρέδωσε τα κλειδιά της εισόδου και ανέθεσε 

τις εκεί δραστηριότητες εξωραϊσμού και αφής κανδηλίων στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η 

ανάθεση της αφής κανδηλίων από το Δήμο Αχαρνών με προγραμματική σύμβαση 

στην ΚΟΙΝ.ΣΕΠ είναι άκυρη λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου, καθώς δεν 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με τις υπ' αρ. 

758/2006 & 2929/2006 αποφάσεις του ΣτΕ και δεν ήταν αναγκαία για την 

δραστηριοποίηση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στα εν λόγω αντικείμενα. 

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε δεν είναι σύννομη η παροχή των υπηρεσιών αυτών 

από την ΕΠΕΝΔ ΥτΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Β.10. Ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του παλαιού Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

Το παλαιό Κοιμητήριο Αχαρνών βρίσκεται στην περιοχή του Κάραβου, η έναρξη 

λειτουργίας του οποίου χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα και συνεχίζει να 

λειτουργεί έως και σήμερα αδιαλείπτως, καθώς σε αυτό πραγματοποιούνται ταφές 

στους αποκλειστικά και μόνο οικογενειακούς τάφους που περιλαμβάνει. 

Ως ιδρυθέν προ της θέσης σε ισχύ του Α.Ν. 1369/38 «περί δημοτικών και κοινοτικών 

κοιμητηρίων», με τον οποίο προβλέφθηκε, στο άpθpο δ παρ.1, yια πρώτη φορά η 
υποχρέωση άδειας ίδρυσης των κοιμητηρίων, δεν διαθέτει σχετική άδεια. 
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Σύμφωνα με την καταγραφή της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του 

Δήμου Αχαρνών, περιμετρικά στα όμορα οικόπεδα του παλαιού κοιμητηρίου, 

υπάρχουν δώδεκα (12) οικοδομές με νόμιμες άδειες ανέγερσης των ετών από το 1968 
έωs και το 2000. Το ανωτέρω κοιμητήριο λειτουργεί έως και σήμερα χωρίς να 
υπάρχει περιμετρικά και σε όλο το μήκος του ζώνη πρασίνου επαρκούς πλάτους αλλά 

ούτε και οδός περιβάλλουσα αυτό, όπως προβλέπονταν στην παρ 2 του άρθρου 1 του 
ΑΝ.582/1968, αλλά και χωρίς να είναι δυνατή η εφαρμογή των προβλεπομένων στα 

άρθρα 1 και 2 του ν.1128/80. 

Δεν διαθέτει χωνευτήριο, νεκροθαλάμους, αίθουσα αναμονής, χώρους διοίκησης, ενώ 

στον ιερό Ναό δεν πραγματοποιούνται ιεροπραξίες, καθώς αυτός χρήζει εκτεταμένης 

εmσκευής20 μετά από τις ζημιές που έχει υποστεί κατά τον σεισμό του έτους 1999. 
Στο εσωτερικό του δεν υπάρχουν διάδρομοι μεταξύ των τάφων, καθώς στο 

μεγαλύτερο μέρος του οι σχετικοί διάδρομοι έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτοί για τη 

δημιουργία τάφων, παρουσιάζοντας έτσι πλήρη πολεοδομική αταξία. Ως εκ τούτου, 

είναι προφανής η απόλυτη αδυναμία εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται η μη τήρηση εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών των 

προβλεπομένων στο άρθρο 19 «μεταβατική διάταξη περί υπαρχόντων κοιμητηρίων» 
της Υγειονομικής Διάταξης Α5/1210/19-4-1978 (ΦΕΚ424/τ.Β/1978), σύμφωνα με 

την οποία «τα κοιμητήρια που είναι σε λειτουργία με την έναρξη ισχύος αυτής της 

διατάξεως υπόκεινται γενικά στους όρους της, ενώ στις περιπτώσεις κοιμητηρίων που 

δεν πληρούνται ουσιώδεις όροι της διατάξεως από υγειονομική ή αισθητική πλευρά 

... είναι υποχρεωμένοι οι υπεύθυνοι Δήμοι ... να υποβάλουν στον Νομάρχη αίτηση για 
την έγκριση συνεχίσεως της λειτουργίας αυτών των κοιμητηρίων ... »21

. 

Το παλαιό Κοιμητήριο Αχαρνών δεν διαθέτει ταφολόγιο, ενώ οι Υπηρεσίες του 

Δήμου Αχαρνών δεν γνωρίζουν τόσο τον ακριβή αριθμό των οικογενειακών τάφων 

που υπάρχουν σε αυτό - μας ανέφεραν κατά προσέγγιση ότι μπορεί να είναι περίπου 

επτακόσιοι (700) - αλλά ούτε και τα ακριβή στοιχεία των πολιτών στους οποίους 

έχουν παραχωρηθεί οι οικογενειακοί τάφοι (επικαιροποιημένες διευθύνσεις 

κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας), την ημερομηνία έναρξης και λήξης των σχετικών 

συμβολαίων παραχώρησης, καθώς και στοιχεία για τους ενταφιασμούς ανα τάφο 

αλλά ούτε και τις ταφές ανά έτος διαχρονικά. Στις Υπηρεσίες του Δήμου στο νέο 
κοιμητήριο Αχαρνών υπάρχει μία κατάσταση παραχωρηθέντων οικογενειακών τάφων 

του παλαιού κοιμητηρίου, η οποία δεν είναι πλήρης και περιλαμβάνει 427 
παραχωρητήρια. Η ανωτέρω περιγραφόμενη έλλειψη τήρησης πλήρους ταφολογίου, 

εκτός της γενικότερης aταξίας που δημιουργεί, δεν εmτρέπει στις Υπηρεσίες του 

Δήμου τον έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του Α.Ν 

582/28-9-68 περί του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο. 

Ο Δήμος Αχαρνών μετά την δημιουργία του Νέου Κοιμητηρίου, και παρά τα 
ανωτέρω περιγραφόμενα προβλήματα δεν εξέτασε την εφαρμογή της παρ.3 του 

20 Έγyραφο με Α.Π. 96931/5460/14/ 10-3-2015 του Δήμου Αχαρνών. 
2 1 Σχετικό το με αρ.πρωτ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/30/2-1 -20 1 5 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικοv & 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφέρειας Ατnκής, που διενήργησε υγειονομικό έλεγχο σε σvνέχεια του με Α.Π. ΣΕΕΔΔ 

Φ4/20644/17-12-2014 εγγράφου μας. 
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άρθρου 1 του ΑΝ.582/1968, σύμφωνα με το οποίο «Παλαιά δι οποιονδήποτε λόγον 

αχρηστευθέντα κοιμητήρια ων η μεταφορά αποκλείεται δια θρησκευτικούς λόγους, 

δενδροφυτεύονται και εξωραίζονται, μεταβα.JJ..όμενα εις άλση». 

Τα έσοδα από το παγκάρι του Ιερού Ναού έχουν αναφερθεί στην με αρ.107/2015 

Έκθεση -Επιθεώρηση του κλιμακίου ε'Μγχ_ου. 

Ο Δήμος Αχαρνών δεν ασκούσε κανενός είδους έ'λεγχο και εποπτεία στο παλαιό 

κοιμητήριό του, καθώς αυτό δεν φυλάσσεται από τις Υπηρεσίες του, ενώ 

διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου η κατοχή των κλειδιών της 

εισόδου από αλλοδαπούς υπηκόους οι οποίοι από κοινού με Έλληνες υπηκόους, 

δημότες του Δήμου Αχαρνών, διενεργούσαν εξωραϊσμούς σε τάφους και αφή 

κανδηλίων χωρίς άδεια από τον Δήμο και χωρίς να εκδίδουν τα σχετικά νόμιμα 

παραστατικά. 

Κατόπιν του επιτόπιου εΜγχου του κλιμακίου ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών 

απομάκρυνε τους ιδιώτες και επέτρεψε σε εργαζομένους της ΚΟΙΝΣΕΠ να παρέχουν 

υπηρεσίες εξωραϊσμού και αφή κανδηλίων με την έκδοση των νομίμων 

παραστατικών. 

Στο ανωτέρω περιγραφόμενο κοιμητήριο δεν άσκησαν καμία δραστηριότητα 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή άλ'λες Ανώνυμες Εταιρείες του Δήμου Αχαρνών καθ' όλο 

το διάστημα λειτουργίας τους μέχρι και σήμερα. 

Με το αρ. πρωτ.Σ.Ε.Ε.Δ.ΔΙΦ.3/ΕΜΠ997/6-8-2015 έγγραφό μας ζητήθηκαν οι 

απόψεις της ελεγχόμενης Υπηρεσίας, οι οποίες τέθηκαν υπόψη μας με το αρ. εμπ. 

πρωτ.94/1-9-2015 έγγραφό της σύμφωνα με το οποίο: 

α) ανευρέθη στο αρχείο του Δήμου η με αρ.169/1984 οικοδομική άδεια των 

κτισμάτων του κυλικείου και του οστεοφυλακίου ( σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

σκαρίφημα). 

β) ελήφθη η με αρ.280/26-8-2015 απόφαση από το Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών με την 

οποία ο Δήμος αναλαμβάνει την διαχείριση των εσόδων του κοιμητηρίου καθώς 
ανακαλεί την παράγραφο Β του άρθρου 3 5 του κανονισμού λειτουργίας των 

κοιμητηρίων του και των εσόδων των ιερών ναών αυτών σύμφωνα με τα 

Συμπεράσματα και τις Διαπιστώσεις της με αρ.107/2015 έκθεσης Επιθεώρησης -
Ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 
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Γ.~ΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών λειτουργεί χωρίς αρχική άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας, ενώ δεν έχουν εκδοθεί και σχετικές άδειες για τις χωρικές επεκτάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν σε επόμενα έτη κατά παράβαση του άρθρου 1 του 
ν .1128/80 (ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

2. Τα υπάρχοντα κτίρια εντός του κοιμητηρίου δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια με 
εξαίρεση το κτίριο του οστεοφυλακίου και του κυλικείου (ενότητα Β.1 των 

Διαπιστώσεων της παρούσας). 

3. Στο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών και την τροποποίηση αυτού δεν 

αποτυπώνεται στο υπόμνημα του χάρτη Π-1 το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών 

(ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

4. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 σχετικά με την 
περιμετρική δόμηση του νέου κοιμητηρίου, τη ζώνη πρασίνου και την 

περιβάλλουσα το κοιμητήριο οδό (ενότητα B.l των Διαπιστώσεων της 

παρούσας). 

5. Οι διαρκείς μεταβολές στον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών ως προς την ένταξη του 

Τμήματος Κοιμητηρίων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών, 

κατά τις τροποποιήσεις αυτού σε συνδυασμό με την ουσιαστική εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων του σε δημοτικές επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα την οργανωτική 

δυσλειτουργία του Δήμου, και την απώλεια εσόδων (ενότητα Β.2 των 

Διαπιστώσεων της παρούσας). 

6. Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων δεν 

συνοδεύονται από τεκμηρίωση της aνταποδοτικότητας των επιβαλλόμενων 

δικαιωμάτων και τελών κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 2 του Α.Ν. 582/1968 

και 25 παρ. 12 (14) του ν. 1828/1989 (ενότητα Β.3 των Διαπιστώσεων της 
παρούσας). 

7. Στον ισχύοντα Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων, παρά το οξυμένο 

πρόβλημα εξεύρεσης χώρων ταφής, δεν περιλαμβάνεται ρητή απαγόρευση 

πώλησης τάφων άνευ νεκρού και δεν καθορίζεται χώρος ταφής αλλόθρησκων 

πολιτών, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Α.Ν. 582/1968 (ενότητα Β.3 των 
Διαπιστώσεων της παρούσας). 

8. Η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών 

στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε., με το άρθρο 35 του Κανονισμού, είναι μη 
σύννομη με βάση τα άρθρα 4 παρ. 2 του Α.Ν. 582/1968 και 25 παρ. 12 (14) του ν. 
1828/1989, σε συνδυασμό με τα άρθρα 176 παρ. 5 και 209 παρ. 11 του ν. 

3463/2006, καθώς και το άρθρο 266 του ν. 3463/2006, ενώ επιπλέον συνιστά 
έμμεση επιχορήγηση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. από το Δήμο Αχαρνών κατά 

παράβαση του άρθρου 265 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ενότητες Β.3 και Β.4 των 
Διαπιστώσεων της παρούσας). 

9. Σύννομα εκχωρήθηκε προς αξιοποίηση ακίνητη περιουσία του Δήμου Αχαρνών 

με την αρ.105/16-3-2010 απόφαση του Δ.Σ του στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε., 

με βάση τα άρθρα 265 παρ. 1 ~αι 266 του ν. 3463/2006 (ενότητα Β.4 των 
Διαπιστώσεων της παρούσας). 
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10. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Β.Δ. 542/1961, βιβλία για τη 
διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων. Δεν υπάρχει ταφολόγιο. 
Ο χειρόγραφος τρόπος τήρησης των βιβλίων του νέου δημοτικού κοιμητηρίου 
δυσχεραίνει την οργάνωση της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών 
(ενότητες Β.5, Β.6 και Β.7 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

11 . Δεν τηρείται το άρθρο 8 του Κανονισμού ως προς τη διαδικασία παραχώρησης 
οικογενειακών τάφων καθώς και το άρθρο 26 ως προς τη διαδικασία κατασκευής 
μνημείων (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

12. Μη σύννομα ο Δήμος Αχαρνών συμπεριέλαβε στα τέλη και δικαιώματα του 

άρθρου 25 του Κανονισμού Κοιμητηρίων το δικαίωμα αφής κανδηλίων κατά 
παράβαση των αρ. 758/2006 και 2929/2006 Αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το δικαίωμα άδειας εισόδου εργασίας σε μαρμαρογλύπτες, το τέλος 

μαρμαρογλυπτών και την εγγυητική επιστολή ανά εργασία. Μη σύννομα η 

Επενδυτική Αχαρνών προέβαινε στην είσπραξη των ανωτέρω δικαιωμάτων κατά 

παράβαση του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 περί μονομετοχικών ανωνύμων 
εταιρειών των δήμων (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

13. Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. προέβη σε κατασκευές και επισκευές 
έργων για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών ύψους 199.375,00€ κατά παράβαση 
του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 περί μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών των 
δήμων (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

14. Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. διέθεσε εργαζόμενους σε υπηρεσίες 

του Δήμου Αχαρνών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 258 του ν. 
3463/2006 (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

15. Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. ενίσχυσε οικονομικά τη ΔΗΚΕΑ, με το 

ποσό των 30.750,00€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 259 του ν. 

3463/2006 (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

16. Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. προέβη στην πληρωμή δαπανών ύψους 
59.312,7€ με την αιτιολογία «Διάφορα έξοδα Δημάρχου» καθώς και 6.360,73€ με 
την αιτιολογία «Επισκευές οχημάτων», υπό τον γενικό τίτλο «Πίνακας 

οικονομικής διευκόλυνσης Δήμου Αχαρνών», κατά παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 266 του ν. 3463/2006 και του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ενότητα Β.6 των 
Διαπιστώσεων της παρούσας). 

17. Καταστρατηγείται η αρχή της aνταποδοτικότητας, καθώς τα έσοδα από τα τέλη 
και δικαιώματα που εισπράττονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο νέο 

κοιμητήριο Αχαρνών διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. (ενότητα Β.8 των 

Διαπιστώσεων της παρούσας). 

18. Είναι άκυρη η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αχαρνών με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
«Λ ΥΧΝΟΣ», ως προς την παραχώρηση της αφής κανδηλίων, λόγω 

αναρμοδιότητας του Δήμου, βάσει των αρ. 758/2006 & 2929/2006 αποφάσεων 
του ΣτΕ (ενότητα Β.9 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

19. Μη σύννομα λειτουργεί το παλαιό κοιμητήριο Αχαρνών, κατά παράβαση του 
Α.Ν. 582/1968 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5/1210/19-4- 1978, καθώς και 
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του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών 

(ενότητα Β.9 των Διαπιστώσεων της παρούσας). 

20. Ο Δήμος Αχαρνών παρέλειψε να ασκήσει έλεγχο και εποπτεία στο παλαιό 
κοιμητήριό του, μη φυλάσσοντάς το και επιτρέποντας την κατοχή των κλειδιών 

της εισόδου από ιδιώτες κατά παράβαση του άρθρου 178 παρ. 1 και 4 του ν. 
3463/2006. 

Δ. ΠΡΟΤ ΑΣΕΙΣ 

Ο Δήμος Αχαρνών: 

1. Να προβεί άμεσα στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του νέου 

Κοιμητηρίου Αχαρνών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της σχετικής πολεοδομικής 

νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στις Διαπιστώσεις και τα Συμπεράσματα της 

παρούσας Έκθεσης. 

2. Να προβεί άμεσα στην πολεοδομική vομιμοποίηση των κτιρίων που δεν 

διαθέτουν οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός του νέου Κοιμητηρίου. 

3. Να προβεί άμεσα στην τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου, 

προκειμένου να αποτυπωθεί σε αυτό το νέο Κοιμητήριο. 

4. Να επανακαθορίσει τα τέλη και δικαιώματα των κοιμητηρίων, βάσει οικονομικής 

μελέτης που θα τεκμηριώνει την ανταποδοτικότητα αυτών. 

5. Να συντάξει πλήρες ταφολόγιο για το παλαιό και το νέο Κοιμητήριο, σύμφωνα με 
τις Ενότητες Β.5.1. και B.lO. των Διαπιστώσεων της παρούσαςΈκθεσης. 

6. Να συνταχθούν τα συμβόλαια παραχώρησης οικογενειακών τάφων σύμφωνα με 

την Ενότητα Β.5.1 .γ. των Διαπιστώσεων της παρούσας Έκθεσης. 

7. Να τροποποιήσει τον Κανονισμό των Κοιμητηρίων προκειμένου να καθοριστεί 
χώρος ταφής αλλόθρησκων πολιτών. 

8. Να καταργήσει από το άρθρο 25 του Κανονισμού Κοιμητηρίων τα δικαιώματα 
αφής κανδηλίων και άδειας εισόδου εργασίας σε μαρμαρογλύπτες, το τέλος 

μαρμαρογλυπτών και την εγγυητική επιστολή ανά εργασία. 

9. Να καθορίσει εντός του Νέου κοιμητηρίου χώρο ταφής βρεφών, αδιαλύτων και 

θανόντων από λοιμώδη νοσήματα. 

1 Ο. Να τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία των Κοιμητηρίων και να προχωρήσει στην 

πλήρη μηχανογράφησή τους. 

11. Να εξετάσει την περίπτωση ένταξης του Τμήματος Κοιμητηρίων σύμφωνα με τον 
πρότυπο Ο.Ε.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 

Β.2. των Διαπιστώσεων. 

12. Να εξετάσει την περίπτωση τροποποίησης του Κανονισμού των Κοιμητηρίων, 
προκειμένου να απαγορευθεί η παραχώρηση τάφων άνευ νεκρού. 

13. Να εξετάσει την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 για τη 
μετατροπή του παλαιού κοιμητηρίου σε άλσος. 
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14. Να αναλάβει τη φύλαξη του παλαιού κοιμητηρίου . 

15. Η παρούσα έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου να διαβιβαστεί στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διερευνήσει τα αναφερόμενα 

στις Ενότητες Β.5.2. και Β.7. των Διαmστώσεων. 

Ε.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΕΥΘΥΝΩΝ 

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τα άρθρα 232, 233 & 238 του Ν. 3852/2010, ως 
αρμόδιος πειθαρχικός Προϊστάμενος των αιρετών οργάνων του Δήμου, να ασκήσει 

τ;ιςα μοδιότητές του κατά : 

ου πρώην Δημάρχου Αχαρνών και νυν Δημοτικού Συμβούλου Σωτηρίου 

ρου διότι, κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013, κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ. 

1 του Ν.3852/201 δεν με ί ν π οάσmση των συμφερόντων του Δήμου 

επιτρέποντας την εκχ61pηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμηmρίων του Δήμου 

χαρνών στην Επενδυτική Α α νών Α. Ε., κατά παράβαση των άρθρων 178 παρ. 1, 
2 παρ. 3 και 266 του ν. 3463/2006 και 4 παρ. 2 και 3 του Α.Ν.582/1968. 

Ι , 
ων νυν Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, Μιχ(ίήλ Βρεττού, 

I' \t < (. ρίδωνα Βρεiτού, Ιfαναγιώτη · ρηγοριάδn, Βασίλειού Λαζάρου, Αναστασίας 
πράχου, Νικολάου Ξiη.οράρη, και Εύης llαντελιά, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της 

' '\' ~ ' ' Δ' Α ' ε~ς τοον ΊίSA>ffi'f' και uΊ>ΚQ\ω~ιατων τωv κοιμητηριων του ημου χαρνων στην 

~πενδυnκή Αχαρν/ον Α Ε 22,..κατά παράβαση των άρθρων 178 παρ. 1, 265 παρ. 3 και--. 
266 του ν. 3463/2006 και 4 παρ. 2 και 3 του Α.Ν.582/1968. 

2. Η παρούσα έκθεση εmθεώρησης - ελέγχου να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα 

Εφετών Αθηνών, κατ' άρθρο 5 και 7 του Ν. 3074/2002. 

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Δ. 

ΑΡΕΤΗ ΜΙΙΕΛΙΑ MAPIA ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ 

22 Απόφαση αρ. 188/14-6-2011 του Δ.Σ. Αχαρνών. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Α.Ν. 1369/1938 

.Άρθρο 8 παρ. 1: «l.H περιουσία των νεκροταφείων παραμένει εις την κυριότητα των 
ιδρυσάντων αυτά δήμων, κοινοτήτων, ή ναών.». 

Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ Α' 225): 

Άρθρο 1: «1. Η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει εις την 
αποκλειστικήν αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. 

2. Οι δήμοι και αι κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν εγκαίρως δια την 
εξασφάλισιν των απαιτουμένων χώρων, κειμένων κατ' αρχήν εκτός σχεδίου πόλεως και 
μακράν κατωκημένων περιοχών δια κοιμητήρια, να περιβάλλουν δε πάντοτε ταύτα δια 
φυτείων (δένδρων και θάμνων), επί ζώνης επαρκούς πλάτους. Εφ 1 οιουδήποτε χώρου 
απαλλοτριουμένου · προς ίδρυσιν νέου κοιμητηρίου επιβάλλεται να δημιουργηθή 
απαραιτήτως εντός της προοριζομένης δια τον σκοπόν τούτον εκτάσεως η ως άνω ζώνη 

πρασίνου, το υπόλοιπον δε κεντρικόν μέρος να χρησιμοποιήται μόνον ως κοιμητήριον. 

Πέραν της ζώνης πρασίνου δημιουργείται οδός περιβάλλουσα το κοιμητήριον. Τας 
λεπrομερείας ως προς την εκλογήν των θέσεων των κοιμητηρίων, την τοπικήν αυτών 

διάταξιν και εν γένει παν σχετzκόν ζήτημα, ρυθμίζει το δημοτικόν ή κοινοτικόν 
συμβούλιον δι' αποφάσεώς του, "εγκρινομένης υπό του Νομάρχου" μετά σύμφωνον 

γνώμην επιτροπής εκ του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, του 

προϊσταμένου της παρά τη Νομαρχία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και 

του νομιάτρου. 

Προκειμένου περί περιοχών κειμένων πλησίον κυρίων οδικών αρτηριών και 

παραλιακών ή εν γένει τουριστικών χώρων είναι απαραίτητος και η γνώμη του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

3. Παλαιά δι 1 οιονδήποτε λόγον αχρηστευθέντα κοιμητήρια, ων η μεταφορά αποκλείεται 
δια θρησκευτικούς λόγους δενδροφυτεύονται και εξωραϊζονται, μεταβαλλόμενα εις 
άλση.» . 

.Άρθρο 2: «1. Κοιμητήρια, zδρύοvται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός της 

διοικητικής περιφερείας αυτών, προτάσει του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά 
σύμφωνον γνώμην του οικείου νομιάτρου. Πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την 

διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήμους και τας κοινότητας ........... » . 

.Άρθρο 3: «1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, εφ' ων 
κατά το άρθρον 970 του Αστικού Κώδικας δύναται να αποκτάται ιδιωτικόν δικαίωμα 
ιδιαίτερον (ειδικόν δικαίωμα) επί ωρισμένου χώρου ταφής. 

2. Η παραχώρησις ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του διοικούντος το 
νεκροταφείον δήμου ή κοινότητος αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρησιν αδείας 
χρήσεως δημοτικού πράγματος των σχετικών 

πράξεων του δήμου ή κοινότητος συνιστασών εκτελεστάς διοικητικάς πράξεις. Ο εφ' ού 
παρέχεται δικαίωμα χρήσεως χώρος δεν αποτελεί περιουσιακόν στοιχείον του προς όν 

η παραχώρησις και δεν είναι επιδεικτικός οιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους δια 
πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. 

3. Δια της συστάσεως οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικόν δικαίωμα ταφής 
εν αυτώ μόνον του προς όν η παραχώρησις, του συζύγου ή της συζύγου αυτού, των κατ' 
ευθείαν γραμμήν ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων 
και αναγρωρισθέντων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, του πατρός ή μητρός 
του συζύγου ή της συζύγου του προς ον η παραχώρησις, ως και των μη εχόντων ιδίαν 
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οικογένειαν αδελφών αυτού, εφ' όσον συγκατατίθεται εγγράφως ούτος και μη 
υπάρχοντος αυτού ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

Κατ' εξ αίρεσιν, δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να 
εmτραπή η αναγνώρισις δικαιώματος ταφής εις οικογενειακόν τάφον και προσώπων 
συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και δι' 
ετέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας τη προηγουμένη εγγράφω 
συγκαταθέσει του δικαιούχου ή τούτου μη υπάρχοντος της συζύγου και των κατιόντων 
αυτού επί τη καταβολή ιδιαιτέρου δικαιώματος ουχί ελάσσονος του ημίσεος του 
απαιτουμένου δια την παραχώρησιν δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. ». 

Άρθρο 4: «1. Τα δικαιώματα ταφής και η εν γένει λειτουργία των δημοτικών και 
κοινοnκών κοιμητηρίων, ρυθμίζονται δια κανονισμού ψηφιζομένου υπό του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου , κατά τας περί αυτών ισχυούσας ειδικάς διατάξεις. 2. Αι εκ 
των κοιμητηρίων πρόσοδοι είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν 
μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών. 3. Η 
βεβαίωσις και η είσπραξις των δικαιωμάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειμένης 
νομοθεσίας "περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών προσόδων".». 

Άρθρο 6: «Τα κοιμητήρια είναι προωρισμένα δια τον εντός αυτών ενταφιασμόν παντός 
νεκρού, ασχέτως θρησκεύματος ή εθνικότητος. Οι δήμοι και αι κοινότητες 
υποχρεούνται όπως παραχωρούν εντός των ανηκόντων εις αυτους κοιμητηρίων, χώραν 
δια τον ενταφιασμόν παντός θανόντος δημότου ή μη και παντός άλλου εν τη περιφερεία 
των θανόντος ανθρώπου, ανεξαρτήτων αν ο θανών ήτο ημεδαπός ή αλλοδαπός 

χρισnανός ή μη. Δια τον ενταφιασμόν των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων 

υποχρεούνται όπως κατόπιν συμφώνου γνώμης της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως 

καθορίσωσιν ιδιαίτερον χώραν εντός του δημοτικού ή κοινοτικού κοιμητηρίου.». 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114): 

Άρθρο 75: « ... Π Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού 
χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, 

ειδικότερα, οι ακόλουθες: ... 8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων 
και κέντρων aποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και 

aποτέφρωσης νεκρών.». 

Άρθρο 176 παρ. 5: « ... Επιτρέπεται η λήψη δανείου με εκχώρηση εσόδων για την 
ασφάλεια του από ανταποδοτικά τέλη με την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται με 
την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα 
ανταποδοτικά τέλη ... ». 
Άρθρο 178 παρ. 1: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να 
προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοnκό.». 

Άρθρο 209 παρ. 11: «11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από 
ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, 
προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κα;ά 
το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 38551201 Ο, οι οποιες 
συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλεισnκά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης 
υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλοvτ:αι τα αvτ:αποδοτικά τέλη.» . 

.Άρθρο 265 παρ. 1: «1. Δήμοι ή Κοινότητες, μόνοι ή με Νομαρχιακές Αυτο~ιοικ~σεις ή 
και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύναντ~ι να συνιστουν ανα;νυμες 
εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διαταξεις της εμπορικης και 

φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. ». 
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Άρθρο 266: «1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή 
για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης 
εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, 
ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος. 

3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων 
φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγράφος 
3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις 

ανώνυμες εταιρείες Ο. ΤΑ .. 

4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η 
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις 

δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων 

κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των 

ανωνύμων εταιρειών Ο. ΤΑ. και τον κ. ν. 2190/1920. ». 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
Άρθρο 612 παρ. 1: «1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

θα πρέπει: α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα 
καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να 
σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την 
καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος 
οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό 
συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ) 
να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και 

λειτουργίας του δήμου.» . 

Ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α' 216) 

Άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 εδ.l: «1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με 

κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της 

Κοιν.ΣΕπ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά 
πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. 

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
Ενταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον 
των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.ΓΙΕ.) 

θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Εvιαξης και 
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υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Κοι.ΣΠ.Ε. διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 271611999 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και του ν. 166711986, καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12 του ν. 
38421201 Ο. β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Εmχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι 
οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού -
προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα 
βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. γ) 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Εmχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι 
οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση 
των αναγκών της συ).λογzκότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, 
παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοmκών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ. α.) που προάγουν το τοmκό και συλλογικό 
συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής 
και την ενδυνάμωση της τοmκής ή περιφερειακής άνάπτυξης. 

3. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Εmχειρηματικότητας της 
περίπτωσης α 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 14. ». 

Άρθρο 3 παρ. 2β-αα εδ. 2: « ... Ως έδρα της Κοιν.ΣΕπ. ορίζεται δήμος ... » .. 

Άρθρο 4 παρ. 6: «6. Τα μέλη της Κοιν.ΣΕπ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι 
οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.». 

Άρθρο 12 παρ. 5: «5. Οι Κοzν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και τους Ο. ΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που 

αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβσJ..λομένων, τηρουμένων, 

κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο Ι 00 του ν. 3852/201 Ο (Α 1 87). ». 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Άρθρο 190 
Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτά (άρθρο 1 Α.Ν. 
445/1968, άρθρο 1 παρ. 1 και 2 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 1 και 2 Π.Δ.1128/1980) 

1. Ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων από άποψη υγιεινής και 

πολεοδομίας καθορίζεται με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών 

Υγείας, Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

2. Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλεισnκή αρμοδιότητα των 
δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν έγκαιρα για 
την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να ευρίσκονται 
κατ' αρχήν εκτός σχεδίου πόλεως και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Τα 

κοιμητήρια περιβάλλονται πάντα με φυτείες (δέντρα και θάμνους) που καλύπτουν 

ζώνη με επαρκές πλάτος. Σε οποιονδήποτε χώρο απαλλοτριώνεται για να ιδρυθεί 
νέο κοιμητήριο πρέπει απαραίτητα να δημιουργείται μέσα στην έκταση που 

προορίζεται για τον σκοπό αυτό η προαναφερόμενη ζώνη πρασίνου ενώ το 
υπόλοιπο κεντρικό μέρος να χρησιμοποιείται ως κοιμητήριο. Μετά τη ζώνη 
πρασίνου δημιουργείται οδός η οποία περιβάλλει το κοιμητήριο. 

3. Με απόφαση του δημοnκού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από το διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών 
του νομού, τον προϊστάμενο της τεχ;νικής υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτω; της 
νομαρχίας και το νομίατρο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες ως προς την επιλογη των 
θέσεων των κοιμητηρίων και την τοπική τους διάταξη καθώς και. γενικά. κάθε 

σχεnκό ζήτημα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού γνωμοδοτεί όσον αφορά 

περιοχές που ευρίσκονται κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες και παραλιακούς ή 

τουρισnκούς γενικά χώρους. 
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4. Παλαιά κοιμητήρια που για οποιοδήποτε λόγο έχουν αχρηστευθεί και αποκλείεται 
να μεταφερθούν για θρησκευτικούς λόγους δενδροφυτεύονται και εξωραίζονται 
μεταβαλλόμενα σε άλση. 

5. Τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 
μέτρα από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μέτρα από 
μεμονωμένες κατοικίες, 100 μέτρα από φρέατα και 50 μέτρα από πηγές πόσιμου 
νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μη δημιουργείται κίνδυνος να ρυπανθεί ή να 

μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από τον οποίο τροφοδοτούνται τα 
προαναφερόμενα φρέατα και πηγές. Τα κοιμητήρια πρέπει επίσης να απέχουν 
τουλάχιστον 1500 μέτρα από νοσοκομεία και κλινικές γενικά. Η απόσταση αυτή 
μπορεί να περιοριστεί μέχρι 500 μέτρα στις περιπτώσεις που τα κοιμητήρια δεν 
είναι αμέσως ορατά από τα νοσοκομεία ή τις κλινικές γενικά και ταυτόχρονη η 
κύρια οδός προσπέλασής τους δεν περνά μπροστά από τα κοιμητήρια. 

6. Απαγορεύεται να εγκρίνεται νέο και να επεκτείνεται υφιστάμενο σχέδιο πόλεως, 
να ανορύσσεται φρέαρ πόσιμου νερού και να ιδρύονται νέα νοσοκομεία ή κλινικές 

σε αποστάσεις από υφιστάμενα κοιμητήρια που να είναι μικρότερες από τις 

καθοριζόμενες στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. Τα κοιμητήρια πρέπει να ευρίσκονται σε ευάερες θέσεις όπου οι επικρατούντες 
άνεμοι να μην κατευθύνονται προς τις κοντά σε αυτά κατοικημένες περιοχές. Η 

περιοχή τους πρέπει να μην πλημμυρίζει και να aποστραγγίζεται καλά. Τα 

αποστραγγιζόμενα όμβρια νερά πρέπει να μην ρυπαίνουν ή μολύνουν φρέατα ή 

άλλες πηγές πόσιμου νερού που ευρίσκονται σε μικρή απόσταση. 

8. Οι διατάξεις των παρ. 5 έως 7 εφαρμόζονται και στους Χώρους ταφής των μονών 
και των ησυχαστηρίων. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται 

μετά σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας επιτρέπεται να μειωθούν οι 

αποστάσεις από εγκεκριμένα σχέδια οικισμών, κατοικίες ή πηγές υδροληψίας. 

Β.Δ. 542/1961 (ΦΕΚ Α' ) 
.Άρθρο 7: «1. Διά την διοίκησιν και διαχείρισιν των δημοτικών και κοινοτικών 

νεκροταφείων ως και των μη ενοριακών ναών αυτών, τηρούνται τα κάτωθι βιβλία: 
α) Βιβλίον επίπλων, σκευών και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου (Υπόδειγμα 
39) β) Βιβλίον ενεργουμένων ενταφιασμών (Υπόδειγμα 40) γ) Βιβλίον αλφαβητικού 
ευρετηρίου ενταφιαζομένων (Υπόδειγμα 41) δ) Βιβλίον οικογενειακών τάφων 
(Υπόδειγμα 42) ε) Βιβλίον ενεργουμένων ανακομιδών (Υπόδειγμα 43) ς) Βιβλίον 
παρατάσεων ανακομιδών (Υπόδειγμα 44) ζ) Βιβλίον φυλαπομένων εν τω 

οστεοφυλακείω οστών (Υπόδειγμα 45) η) Βιβλίον εκδόσεως αδειών δομήσεως τάφων 
(Υπόδειγμα 46) θ) Βιβλίον εναποθέσεως νεκρών εν παρεκκλησίω ή νεκροθαλάμω 
(Υπόδειγμα 47) ι) Βιβλίον εmβλέψεως οικογενειακών τάφων (Υπόδειγμα 48) ια) 

Βιβλίον ανευρισκομένων τιμαλφών (Υπόδειγμα 49) ιβ) Βιβλίον ενεργουμένων 

νεκροψιών και διατομών (Υπόδειγμα 50) ιγ) Βιβλίον διαχωρίσεως κήρου και ελαίου 
(Υπόδειγμα 51) 2. Τινα των εν τη προηγουμένη παραγράφω βιβλίων δύναται να μη 
τηρώνται, εφ' όσον δεν υφίσταται, κατά την κρίσιν του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, προς τούτο aντικείμενον.». 

ΚΥ Α ΥΠΕΧΩΔΕ και Υγείας Ποόνοιας αρ.26882/5769/30-9-1998 (ΦΕΚ Δ'838) 

.Άρθρο 2: <<Α. Για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και 
για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού, ο ενδιαφερόμενος 
ΟΤΑ ή η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περίπτωση που η 
διαδικασία κινείται από αυτήν, υποβάλλει στο νομαρχιακό συμβούλιο πλήρη φάκελο με 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου. 2) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. 3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
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Υπουργείου Γεωργίας, στην οποία αναφέρεται ότι η έκταση δεν δεσμεύεται από 
απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 4) Υδρογεωτεχνική μελέτη 
εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στην 
παραπάνω μελέτη πρέπει να προβλέπονται τυχόν μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης ή 
μόλυνσης και ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης των δυσμενών συνθηκών. 5) 
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το περιεχόμενο της ως 
άνω μελέτης και της μελέτης της παρ. 4 αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και Π που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και δημοσιεύονται με αυτήν. 
6) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 
69269/5387/1990 {Β' 678) συμπληρωμένη με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία που 
εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, και Υγείας και Πρόνοιας για τη σύνταξη δε αυτής απαιτείται η 
προηγούμενη έγκριση της υδρογεωτεχνικής μελέτης Και της μελέτης γεωλογι~ής 
καταλληλότητας. 7) Ειδική τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει α) τεχνική έκθεση β) 
χάρτες και γ) φωτογραφίες όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: α) Τεχνική έκθεση 
Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται ο περιβάλλων το κοιμητήριο χώρος (ιδιαίτερα 
πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον), το νομικό καθεστώς 
δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου κ.λπ.} οι οικιστικές συγκεντρώσεις, οι 
χρήσεις γης, οι κλίσεις εδάφους, οι αποστάσεις από φρέατα και οι πηγές, οι χρήσεις των 
επιφανειακών και υπογείων νερών, τα χαρακτηριστικά του κοιμητηρίου (έκταση, 

δυναμικότητα κ.λπ.) η κοκκομετρία και η περατότητα των επιφανειακών γεωλογικών 

σχηματισμών, τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών, 

οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα υδροδότησης, και τηλεφωνικής 
σύνδεσης, η περιγραφή αποχετευτικού συστήματος, ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης 

απορριμμάτων, οι αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επικρατούντες άνεμοι και 
κάθε άλλη σχετική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε το νομαρχιακό συμβούλιο στη 

λήψη της απόφασης. Στην τεχνική έκθεση επίσης περιγράφονται συνοΠίlκά τα στοιχεία, 

τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εγκεκριμένης υδρογεωτεχνικής μελέτης, της 
εγκεκριμένης ΜΠΕ και της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, 

συναξιολογούνται και τεκμηριώνεται η προτεινόμενη μείωση της απόστασης. Στην 
τεχνική έκθεση προτείνονται επίσης πιθανές εναλλακτικές λύσεις που ικανοποιούν 

καλύτερα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας. β) Χάρτες Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στην ειδική τεχνική 
μελέτη είναι: - Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) της 
ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000, όπου σημειώνεται η εξεταζόμενη έκταση. -
Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΎΣ) της ευρύτερης 

περιοχής της έκτασης (μέχρι τουλάχιστον 1.000 μ. πέριξ αυτής) σε κλίμακα 1:5.000 ή 
1:2. 000, και οδοιπορικό διάγραμμα. Στο χάρτη σημειώνονται τα φρέατα και πηγές 

ύδατος που υπάρχουν σε απόσταση μέχρι 1. 000 μ. πέριξ της εξεταζόμενης έκτασης, οι 

θέσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σ' αυτή, το όριο του υφιστάμενου 
σχεδίου πόλης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οριοθετούνται οι οικιστικές συγκεντρώσεις 
σε έκταση μέχρι 250 μ. από το κοιμητήριο, αποτυπώνεται και περιγράφεται το 
υδρευτικό σύστημα του δήμου ή της κοινότητας, από τα σημεία υδροληψίας έως την 
κεντρική μονάδα διανομής και σημειώνονται οι θέσεις και οι γωνίες λήψης των 
φωτογραφιών της επομένης παρ. (γ). γ) Φωτογραφίες Σειρά φωτογραφιών της 
εξεταζόμενης έκτασης καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη 
φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών γίνεται σε πίνακα 
μεγέθους DJN Α4, στις οποίες πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία λήψης. Β) Για την 
ανόρυξη φρέατος ποσίμου ύδατος από υφιστάμενο κοιμητήριο απαιτείται η σύνταξη 
υδρογεωτεχνικής με)iτης το περιεχόμενο της οποίας αναφtprται στο ΠOfJάfJ'U)pa 1 Γ) 
Το νομαρχιακό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει και κάθε άλλο 

στοιχείο το οποίο θα το βοηθούσε στη λήψη της απόφασης. Ο αριθμός των χαρτών 

35 



εξαρτάται από τη δυνατότητα απεικόνισης των απαιτουμένων στοιχείων στον ίδιο ή 

περισσότερους χάρτες. Δ) Τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι επί μέρους μελέτες 
πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από 
τους κατά νόμο αρμόδιους επιστήμονες. Ε) Το νομαρχιακό συμβούλιο μετά τη μελέτη 
των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον τα κρίνει επαρκή εκδίδει την απόφαση 
μείωσης της απόστασης. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση των επί 
μέρους μελετών και την έκδοση της παραπάνω απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

δύο (2) χρόνια.». 

Υγειονομική Διάταζη AS/1210/19-4-1978 (ΦΕΚ Β' 424) 

Άρθρο 19: «1. Τα κοιμητήρια, που είναι σε λειτουργία με την έναρξη της ισχύος αυτής 
της διατάξεως, υπόκεινται γενικά στους όρους της. 

2. Στις περιπτώσεις κοιμητηρίων, που δεν πληρούνται ουσιώδεις όροι της διατάξεως, 
από υγειονομική ή αισθητική πλευρά, και για το λόγο αυτό προκαλούνται διαμαρτυρίες 

ή δημιουργούνται ενοχλήσεις και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τη γνώμη 
των αρμοδίων αρχών, είναι υποχρεωμένοι οι υπεύθυνοι δήμοι, κοινότητες ή άλλοι 

αρμόδιοι φορείς μέσα σε ορισμένη προθεσμία να υποβάλλουν στο Νομάρχη αίτηση για 

την έγκριση συνεχίσεως της λειτουργίας αυτών των κοιμητηρίων. Η αίτηση θα 

συνοδεύεται από τα απαιτούμενα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και τα υπόλοιπα σχέδια 
και στοιχεία, στα οποία θα απεικονίζεται η κατάσταση που υπάρχει και οι βελτιώσεις 
που προτείνονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της διατάξεως. Ο Νομάρχης, μετά από 

δικαιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, που ορίζεται από το άρθρο 1, παρ. 2 του Α.Ν 
582/68, αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση και ανεξάρτητα από εκπλήρωση όλων 
ή ενός μέρους των όρων που επιβάλλονται από τη διάταξη αυτή, για τη συνέχιση ή όχι 

της λειτουργίας των κοιμητηρίων και για τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν ή τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν και καθορίζει τον αντίστοιχο χρόνο της εκτελέσεώς τους. 

3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος Δήμος, Κοινότητα κλπ. δεν υποβάλλει την αίτηση ή τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, μέσα στα χρονικά όρια που έχουν 
καθορισθεί από τις υπηρεσίες, μπορεί να εκδοθεί η απόφαση του Νομάρχη μόνο με τα 
στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση των υπηρεσιών. ». 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αχαρνών αρ. 336 (ΦΕΚ Δ' 13/19-1-2004) 

Εγκύκλιος αρ. 46978/27-7-2009 του ΥΠ.ΕΣ. 
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Β. ΙΠΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΙΙΡΑΓΜΑΤΟΠΟffiΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΜΗΠΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓ ΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΉΜΑΡΧΟΥ 

ΗΜΕΡ ΑΙτΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

"ΚΠΣΑΡΩΝΑΣ" 'ΓΣΑΜΗΣ 
10/3/2011 ΑΝΑ.Στ. 920 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ YllliPEΣIA ΑΝΠΜΕΤΩΠΙΣΗ 
21/3/2011 ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 6000 ΚΑΤΑΣΧ.ΕΣΗΣ 

"ΚΠΣΑΡΩΝΑΣ" τΣΑΜΗΣ 
25/3/2011 ΑΝΑΣΤ. 2050 ΓΕΥΜΑ ΜΙΠΡΟΠΟΛΠΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΤΑΣ 
21/4/2011 ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ 300 

ΠΟΛΠΙΣΠΚΗ 
29/4/201 1 ΠΑ Υ ΛΙΔΗΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ ΗΧΗΠΚΑ 710 ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΝΤΟΥΡΟΣ 
29/4/201 Ι ΠΑΝ.) 500 

6/5/2011 ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΦΑΝΗ 200 

6/5/2011 ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ 500 

12/5/2011 ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ 500 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΠΑΓΗ 4.000 - 2.000 
16/5/2011 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. 2000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

20/5/2011 ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ 500 

25/5/2011 ΚΊΈΟ ΖΥΥ 1123 95,5 

10/6/2011 Τ ΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200 ΠΑΡΧΑΡΟΜΑΝΑ 

16/6/2011 ΠΑ Υ ΛΙΔΗΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ ΗΧΗΠΚΑ 86 EillΣΚEYH 

217/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚRUEV Α Agrofestival 213,2 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

5/7/2011 agrofestival 1750 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

8/7/2011 agrofestival 250 

ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 

12/7/2011 ΠΡΟΣΧ. ΕΠΠΡ.) 500 

1517/201 1 ΣΤΡΑτΙΩΠΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25.000 

1817/2011 ΖΑΓΟΡ ΑΚΗΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ 100 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

25/7/2011 agrofestival 1000 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

26/7/2011 ~ΑΛΑΝΠΠΔΟΠΟΥΛΟ~ 1750 

27/7/2011 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΤΑΒΕΡΝΑ 23 1 ΓΕΥΜΑ ΜΙΠΡΟΠΟΛΠΗ 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

3017/2011 agrofestival 800 

5/8/2011 ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.) 1000 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

26/8/201 ι (ΛΑΖΑΡΟΥ) 800 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

9/9/2011 agrofestival 200 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΠΙΡΗΣ 

13/9/2011 ΝΤΟΥΡΟΣ 

"ΚΠΣΑΡΩΝΑΣ" ΤΣΑΜΗΣ 

14/9/2011 ΑΝΑΣΤ. 

14/9/2011 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΓΥΡΗΣ 

30/9/2011 ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ (ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

4/11/2011 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. 

3/2/2012 ΦΥΣΕΚΗΦΑΝΗ 

6/3/2012 ΦΥΣΕΚΗΦΑΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3/4/2012 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

8/4/2012 ΦΥΣΕΚΉΦΑΝΗ 

16/5/2012 ΑΧΛΑ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΤΑ 

14/6/2012 ΛΟΥΚΗ ΤΖΕΛΛΑ 

13/81201 2 ΚΥΡΙΑΖΟΒ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

22/8/2012 ΚΥΡΙΑΖΟΒ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

5/ 10/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13/7/2013 ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/7/2013 ΜΠΕΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡ ΑΠΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

16/4/20 11 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

24/5/2011 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 

7/6/2011 ΥΦΑΝτΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

14/6/2011 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 

3/8/2011 ΑΝΔΡΟΥ ΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

19/8/2011 ΠΟΥΡ ΑΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

24/8/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

30/8/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣΚΩΣΤΑΣ 

30/8/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

2/9/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

16/9/2011 ΠΟΥΡ ΑΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

20/9/2011 ΠΟΥΡ ΑΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

22/9/2011 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 

650 
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ΑΣΦΑΛτΙΚΟ ΕΠΠΑΓΗ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 

ΜΑΡΜΑΡΆ 

ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑ ΤΕΙΑΣ 

ΠΥΛΟΥ 
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22/9/2011 ΜΠΑΜΠΗΣ 50 

26/9/201 Ι ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 200 

27/9/20 11 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 60 

27/9/201 1 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 

30/9/20Ι Ι ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 250 

7/10/2011 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 370 

11/10/2011 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣ 120 

24/10/20 1 Ι ΠΟΥΡ ΑΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 510 

24/10/2011 ΠΟΥΡ ΑΙΜΗΣ ΠΩΡΓΟΣ 300 

3/ 1 Ι /2011 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣ 180 

28/11/2011 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι 12,86 Κllli 2293 

5/12/2011 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 103,5 ΖΥΙ 5970 

7/12/2011 ΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ΠΩΡΓΟΣ 196 

23/1212011 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΣΤ~ΤΗΣ 30 

17/1/2012 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 80 ΖΥΖ6007 

23/1/2012 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 300 

2112/2012 τΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ 307,5 

14/3/2012 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣΚΩΣΤΑΣ 272,35 

3/5/2012 ΙΑΠΩΝΙΚΗΑΕ 7,8 

7/5/2012 ΤΖΕΡΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 24,45 ΦΙΑΛΕΣ ΚΟΡΠΟΝ 

11/5/2012 ΑΦΟΙ ΚΑΓΣΙΑΦΑ ΟΕ 18,02 ΡΟΛΕΜΑΝ 

11/5/2012 ΣΤΡΑΗΙΣΣΙΜΟΣ 16,25 

28/5/2012 ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΙΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜ 70 ΜΕ 35517 

14/6/2012 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤ ΑΣ 150 

27/6/2012 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 70 

24/8/2012 ΜΑ ΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 25 

ΣΥΝ ΟΛΟ 6.360,73 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 65.673 43 
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Γ. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΒΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/12/2013 

α. ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

Ι. Πλατεία Δημαρχείου (καταaκεvές - επισκευές και βαφές παγκάκια, παρτέρια κ. α. 

2. Πλατεία Καράβου (Ξύλα, χρώματα, βίδες για επισκευές στα παγκάκια) 

3. Πλατεία Αυλίζας (Ξύλα, χρώματα, βίδες για επισκευές στα παγκάκια) 
4. Πλατεία Μπόσκιζας (Ξύλα, χρώματα, βίδες για επισκευές στα παγκάκια) 

5. Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου & Ελtνης - Κόκκινος Μύλος (Ξύλα, χρώματα, βίδες για 
επισκευές στα παγκάκια} 

6. Φιλαδελφείας & Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης - Κόκκινος Μύλος (παγκάκια, 
κολωνάκια, χρώματα) 

7. Θολωτός Τάφος- Κόκκινος Μύλος (Φωτιστικά, σωλήνες, δομικά υλικά, ξύλινα κάγκελα, 

χρώματα) 

8. Θέατρο Σοφοκλή -Κόκκινος Μύλος (Φωτισμός με πυλώνες και προβολΕίς, φρεάτια, δομικά 

υλικά, χρώματα) 

9. Πλατεία Αγίου Διονυσίου (Ξύλα, χρώματα, βίδες για επισκευές στα παγκάκια) 
1 Ο. zος Παιδικός Σταθμός (Ξύλα, χρώματα, βίδες για επισκευές στα παγκάκια) 

11. 7" Νηπιαγι:ογείο (Κατασκευή χώρου (γούρνα) με έξι βρύσες, κατασκευή διαδρόμου, περίφραξη 
λαχανόκηπου, δομικά υλικά, χρώματα) 

12. Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά - .Άγιος Πέτρος (διαμόρφωση αύλειου χώρου με ζαρντινιέρες 

200μέτρα) 

Ι 3. Κεντρικό Μενίδι (ράμπες ζαρντινιέρες οδοί Χειλίου, Λιοσίων, Αν. Βρεττού, Γέφυρα) 
14. Αφετηρία Λεωφορείων - Μεσονύχι (Φωτισμός, δομικά υλικά) 

15. Οδός Φιλαδελφείας- Εσοχές κάδων (Δομικά υλικά, πλf:.;ματα, σίδερα) 

Ι 6. Οδός Φιλαδελφείας- ζαρντινιέρες (Δομικά υλικά, πλi:γματα, σίδερα, χρώματα) 
17. Κόμβος Αγίου Πέτρου (Δομικά υλικά, πλέγματα, σίδερα, χρώματα) 
18. Οδός Λαϊκών Αγώνων - Χαμόμυλος (Αποκομιδή μπάζων (δεκάδες τόνοι) διαμόρφωση και 

φωτισμός πλατείας) 

β. ΚΑ ΤΛΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΏΝ 

1. Γορτυνίας & Εθνάρχου Μακαρίου - Άγιος Πέτρος (εγκατάσταση φωτιστικών pίlar, 
φρεάτια, δομικά υλικά) 

2. Πλατεία Αγίου Πέτρου (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά 

υλικά) 

3. Πλατεία Πύλου & Σ. Πέππα- Λαθέα (Δομικά υλικά, παγκάκια, χρώματα, τεχνικό δάπεδο) 
4. Πλατεία Θράκης - Κόκκινος Μύλος (Φωτιστικά, Όργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα 

παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

5. Κυπαρισσίας & 25η Μαρτίου - Κόκκινος Μύλος (Δομικά υλικά, παγκάκια, χρώματα, 

σίδερα) 

6. Πλατεία Ερμού & Κωνσταντινουπόλεως - Κόκκινος Μύλος {Δομικά υλικά, παγκάκια, 
χρώματα, σίδερα) 

7. Πλατεία οδός Ποσειδώνος - Κόκκινος Μύλος (Φωτιστικά, Όργανα Παιδικής Χαράς, 

κάγκελα, παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

Ύ· ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

1. Πλατεία Δημαρχείου (κούνιες, τραμπάλα, διαμόρφωση χώρου, βάψιμο οργάνων) 

2. Πλατεία Αγίου Νικολάου (τσουλήθρα, τραμπάλα, μήλος, δάπεδα ελαστικά, δομικά υλικά, 
βαφή κάγκελων, δέντρα) 

3. Πλατεία Καλλιά (κούνιες, τσουλήθρα, τραμπάλα, παγκάκια, δομικά υλικά, χρώματα) 
4. Πλατεία Αγίας Τριάδος (Κούνιες, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

5. Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Κούνιες, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 
6. Πλατεία Θρακομακεδόνων (Κούνιες, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 
7. Θολωτός Τάφος - Κόκκινος Μύλος (Ορyανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, 

χρώματα, δομικά υλικά) 

8. Οδός Ποσειδώνος- Κόκκινος Μύλος (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 

9. Οδός Καπετάν Καρατζά & Κωνσταντινουπόλεως- Κόκκινος Μύλος (Ορyανα Παιδικής 
Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

1 Ο. Οδός Κυπαρισσίας - Κόκκινος Μύλος (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 

11. Οδός Αυλωνίτη - Κόκκινος Μύλος (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παΎκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 
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12. Οδός Ερμού- Κόκκινος Μύλος (Οργανα Παιδικής Χαρώ;, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

13. Εργατικές Κατοικίες Προφήτη Ηλία (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές σcα παγκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 

14. Οδός Κ. & Δ. Δαμάσκου - Κεντρικό Μενίδι (Κούνιες, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

15. Οδός Παπαδιαμάντη -Χαραυγή (Κούνιες, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 
16. Οδός Παπαδιαμάντη - Χαραυγή (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές σcα παγκάκια, 

χρώματα, δομικά υλικά) 

17. Οδός Σαχτούρη - Χαραυγή (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

18. Οδός Ιωνίας & Ταξιαρχών - Χαραυγή (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 

19. Οδός Μολας & Αλεξ. Πάλλη (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

20. Οδός Κιλκίς- Άγιος Διονύσης (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές σcα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

21. Οδός Φήμης & Θηβών - Άγιος Διονύσης (Ορyανα Παιδικής Χαράς, επισκευές aτα παγκάκιe.. 
χρώματα, δομικά υλικά) 

22. Οδός Μπόσιαζας- Μπόσιαζα (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

23. Οδός Μπόσκιζας- Μπόσκιζα (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 
δομικά υλικά) 

24. Οδός Ηλέκτρας- Αγριλέζα (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, χρώματα, 

δομικά υλικά) 

25. Οδός Παναγία Μυροβλύτισσα- Λαθέα (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές σcα παγκάκια, 
χρώματα, δομικά υλικά) 

26. Οδός Δεκελείας & Καραμανλή - Μονομάτι (Οργaνα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα 

παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

27. Οδός Καζαντζάκη & Καρπενησίου - Αγία Άννα (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα 
παγκάκια, χρώματα, δομικά υλικά) 

28. Οδός Λιοσίων - Άγιος Αθανάσιος (Οργαvα Παιδικής Χαράς, επισκευές aτα παγκάκια, 

χρώματα, δομικά υλικά) 

29. Οδός Αγίου Πέτρου - Άγιος Πέτρος (Οργανα Παιδικής Χαράς, επισκευές στα παγκάκια, 

χρώματα, δομικά υλικά) 

δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

1. Τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας 

2. Τοποθέτηση αυτόματου μηχανισμού για άνοιγμα - κλείσιμο εισόδου 

3. Διαμόρφωση χώρου εισόδου 

4. Κατασκευή 2 Μαρμαροθυρίδων με 60 θέσεις 
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Δ. ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2012-2013 ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

70.0\.0000 121,95 

70.01.0013 279.783,06 

70.01.0023 75.524,77 176.284,13 

70.02.0011 27.357,91 27.357,91 

70.02.0021 67.262,04 

71.00.0023 15.630,43 52.215,10 67.845,53 

72.00.0023 145,52 710,12 855,64 

73.00.0001 7.634,00 

73.00.0001 27.657,66 10.765,02 38.422,68 

73 .00.0002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ YilliPEΣIΩN 1.154,47 
ΚΑ Τ ΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝ!-Πv{ΕIΩΝ 

73.00.0019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.134,16 2.048,75 313,00 4.495,91 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

73.01.0023 
ΕΣΟΔΑ ΚΥ ΛΙΚΕfΟΥ 

60.857,36 53.387,54 114.244,90 
ΚΟΙΜΗΓΗΡΙΟΥ 23% 

73.10.0001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.292,63 42.468,23 43.760,86 

ΛΙΑΝΙΚΆ 

73.10.0001 27.994,77 

12.942,22 

948,00 

441.371,89 1.289.579,39 
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