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ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή  των  άρθρων  18,  22  &  23  του  Κανονισμού  Κοιμητηρίου  της
Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ: 

Η Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς διαβίβασε στο Δήμο την υπ’ αριθ.:  6/2014  απόφαση του
Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Δροσιάς με την οποία ζητά την εφαρμογή των άρθρων 18, 22 &
23, του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δροσιάς που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.:  57/23-09-2008 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου
Δροσιάς: 

Άρθρο 18:
«….  Οικογενειακοί  τάφοι  που  έχουν  αποκτηθεί  με  νόμιμο  τίτλο  αλλά  έχουν
εγκαταλειφθεί από δεκαετίας τουλάχιστον από τους δικαιούχους, περιέρχονται στον
Δήμο και εκείνος μπορεί να τους διαθέτει ελεύθερα. ……» 

Άρθρο 22:
«…. Όσοι έχουν ταφεί σε τάφους τριετούς χρήσεως, εκθάπτονται με τη μέριμνα των
συγγενών αυτών, τρία έτη ύστερα από την ταφή τους, χωρίς καμία ειδοποίηση από
τον Δήμο. ……» 

Άρθρο 23:
«….  Εφόσον  μετά  την  παρέλευση  μήνα  δεν  ληφθεί  μέριμνα  από  τους
ενδιαφερόμενους για την εκταφή του νεκρού, ο Δήμος ειδοποιεί για αυτό και σε καμία
περίπτωση  παρέλευσης  επιπλέον  του  μηνός  χωρίς  καμία  ενέργεια  η  εκταφή
πραγματοποιείται από την υπηρεσία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατόπιν εντολής
του Δημάρχου του Δήμου. Το σχετικό δικαίωμα από τον χρόνο λήξης της τριετίας 
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μέχρι την εκταφή υπάρχει εις βάρος των ενδιαφερομένων και υπέρ του Δήμου. Τα δε
εκθαπτόμενα οστά εναποτίθενται σε κοινό χωνευτήρι. ……» 

Λόγω υπερκορεσμού του Κοιμητηρίου Δροσιάς το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα,
στο  να  γίνουν  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  τις  εκταφές  από  τους  εγκαταλελειμμένους
οικογενειακούς  τάφους  και  τάφους  τριετούς  διάρκειας  βάσει  των  παραπάνω  άρθρων
προκειμένου να αποσυμφορεθεί το Κοιμητήριο 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω:
Προτείνουμε  την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης
για  την  εφαρμογή  ή  όχι  των  άρθρων  18,  22  &  23  του  Κωδικοποιημένου  Κανονισμού
Λειτουργίας του πρώην Δήμου Δροσιάς.

Συνημμένα: 1. Η υπ’ αριθ.: 6/2014 απόφαση της Δ.Κ. Δροσιάς

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ
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