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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/05-2019 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδοπόλεως.
Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μάϊου του έτους
2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 18866/13.05.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρ. 88 του Ν* 3852/2010, "Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας” για
συζήτηση & γνωμοδότηση του μοναδικού θέματος της εντός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: “Διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με το Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης”.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Σεϊντής Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2] Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος
3] Κλεφτάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1] Κόκκαλης Εμμανουήλ
(Απουσία οφειλόμενη σε λάθος της Γραμματείας
κατά τη διαδικασία Πρόσκλησης)
2] Πολύζου Δήμητρα (Αν και κλήθηκε νόμιμα)

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Τσομίδη
Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη του
Συμβουλίου.
Στο Συμβούλιο παραβρέθηκαν επίσης η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Πέππα Αγγελική, ο πρόεδρος του
Μουσικοχορευτικού Συλλόγου “ΤΟ ΡΟΔΟ” κ. Γούλας Δημήτριος, ο πρόεδρος του Φιλόπτωχου Σωματείου

Γ.Ο.Χ. Ροδοπόλεως “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ” κ. Γεώργιος Ελευθερίου και ενδιαφερόμενοι δημότες.
Το λόγο αρχικά πήρε ο Σύμβουλος κ. Κλεφτάκης Βασίλειος, ο οποίος διαμαρτυρόμενος επί της διαδικασίας,
για τη μη έγκαιρη ενημέρωση και τελικά την απουσία του Συμβούλου κ. Εμ. Κόκκαλη, από λάθος της
Γραμματείας και θεωρώντας το θέμα μη κατεπείγοντος χαρακτήρα, δέχτηκε να γίνει συζήτηση.
Ο Πρόεδρος του Σώματος λαμβάνοντας το λόγο είπε: “Όπως γνωρίζετε με την 21/2003ΑΚΣ αποφασίστηκε
η σφράγιση του παλαιού Νεκροταφείου για λόγους περιορισμένου χώρου αλλά πρωτίστως εξαιτίας
προβλημάτων που είχαν προκύψει με το Φιλόπτωχο Σωματείο Γ.Ο.Χ Ροδοπόλεως Αττικής “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
στο οποίο ανήκε ιδιοκτησιακά ο χώρος του παλαιού Νεκροταφείου.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ανέφερε: “.... Εγκρίνει να σφραγιστεί το παλιό Κοιμητήριο και οι ταφές
στο εξής να γίνονται στο Κοινοτικό Κοιμητήριο...”.
Όμως, με την απόφαση αυτή δεν ρυθμίστηκε το θέμα της μεταφοράς των τάφων στο νέο
Νεκροταφείο, για τους οποίους οι πρώτοι κάτοικοι – δικαιούχοι είχαν κάνει χρήση.
Μέχρι σήμερα, δεχόμαστε -δικαίως - αρκετά παράπονα για το θέμα αυτό από τους αρχικούς
δικαιούχους αλλά και τους κληρονόμους τους, καθώς (σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό
Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου -Αρ. Αποφ. 45/2018) καλούνται να πληρώσουν ένα διόλου
ευκαταφρόνητο ποσό για την απόκτηση νέου οικογενειακού τάφου, της τάξεως των 12.000,00 ευρώ
και μάλιστα αφού είχαν ήδη πληρώσει για παραχώρηση χρήσης τάφου.
Επειδή η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων είναι πρωτίστως άδικη και αντίθετη με τις αρχές
της ίσης μεταχείρισης, αν τεθεί σε αντιστοιχία με τη ρύθμιση των περιπτώσεων των δικαιούχων
οικογενειακών τάφων στο παλαιό Νεκροταφείο Αγίου Στεφάνου.
Επειδή για λόγους ισονομίας, δίκαιης μεταχείρισης και ηθικής τάξης πρέπει να ρυθμιστεί το εν
λόγω ζήτημα έχοντας χρέος απέναντι στους συμπολίτες μας εισηγούμαι τη λήψη απόφασης που να
επιτρέπει και να δίνει τη δυνατότητα στους γηγενείς δικαιούχους οικογενειακών τάφων στο παλαιό
Νεκροταφείο, της μεταφοράς του δικαιώματος αυτού στο Νέο Νεκροταφείο, με παραχώρηση χωρίς νέο
τέλος ή έστω έναντι συμβολικού συμπληρωματικού τέλους που προτείνεται να ανέρχεται σε 1.700 ευρώ.
Πρωτίστως, κρίνεται απαραίτητο να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των παραπάνω αναφερθέντων τάφων
που δεν έχουν μεταφερθεί στο Νέο Κοιμητήριο Ροδόπολης, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί
ενδελεχής έρευνα από την Κοινότητας Ροδόπολης, σε όποια αρχεία υπάρχουν, σε συνεργασία με το
Ενοριακό Συμβούλιο της Αγίας Τριάδος.
Η δυνατότητα μεταφοράς του δικαιώματος θα γίνεται ύστερα από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου,
κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων και με προσκόμιση της βεβαίωσης της παλαιάς παραχώρησης, ενώ θα
ορίζεται και η πληρωμή του συμπληρωματικού τέλους”.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον Ενιαίο Κανονισμό
Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Απ. Δ.Σ. 45/2018) και την εισήγηση του Προέδρου

Ενέκρινε ομόφωνα
κατά την εισήγηση του προέδρου, τη δυνατότητα στους γηγενείς δικαιούχους οικογενειακών τάφων
στο παλαιό Κοιμητήριο Ροδοπόλεως που σήμερα έχει κλείσει, της μεταφοράς του δικαιώματος

αυτού στο νέο Κοιμητήριο, με παραχώρηση έναντι συμβολικού συμπληρωματικού τέλους, που να
ανέρχεται στο ποσό των 1.700 ευρώ, αντί του ποσού των 12.000,00 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 7/2019

Τα Μέλη:
1. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 20-05-2019
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας

ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

