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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     
Από το πρακτικό της 8-11- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα 8-11-2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 178/2-11- 2012 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που δημοσιεύθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε  ένα 
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3852/10 , για τη 
συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας 
δ/ξης: 
  Θέμα 1ο : Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου 
Διονύσου  
  Θέμα 2ο : Αίτηση του συμβούλου της Δ.Κ.Ροδόπολης κ. Ιωάννη Ξανθού για την 
υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κ. Σεϊντή Μαρία.                                               
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                   Ουδείς 
2] Κόκκαλης Εμμανουήλ 
3] Ξανθός Ιωάννης 
4] Πολύζου Δήμητρα 
5] Θεοδώρου Ευαγγελία 
Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Ροδόπολης κ. Πέππας 
Νικόλαος. 
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη. 
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
    Αριθ. Απόφασης 26 /2012 
Θέμα 1ο  : Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου 
. 
Για το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 



       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ΄αριθ. 31981/23-10-2012 έγγραφό της 
μας έστειλε      τον ‘’ ‘’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΔΙΟΝΥΣΟΥ’’, προκειμένου να τεθεί θέμα στο 
συμβούλιο της Δημοτικής μας Κοινότητας.    
Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο   η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της     προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου πρέπει να έλθει σε διαβούλευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών του 
Δήμου Διονύσου.                                                                                                                                                             
Για το λόγο αυτό μας παρακαλεί να  καλέσουμε τους πιο πάνω φορείς της 
Δημοτικής μας   Κοινότητάς , να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με το 
Σχέδιο κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου 
στα πλαίσια του άρθρου 73 του Ν3852/10 και του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ μέχρι 
την Πέμπτη  8/11/2012.  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέει ότι την λειτουργία των κοιμητηρίων θα πρέπει να 
τη διακρίνει η  κοινωνική ευαισθησία και  να έχει ως  γνώμονα πάντα τον 
παράγοντα  άνθρωπο.  Για το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών 
Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου, εκφράζει  τη διαφωνία του στα εξής : 
΄Αρθρο 4   
 Να συμπληρωθεί η παρ.  ΣΤ) Δημοτικό Κοιμητήριο Ροδόπολης 
  Οστεοφυλάκιο 
  Ιερός ναός Ταξιαρχών 

΄Αρθρο 5 
Ενταφιασμός νεκρών  
Η παράγραφος 1 να διαμορφωθεί ως εξής: 
Στο κοιμητήριο της κάθε ΔΚ ενταφιάζονται οι μόνιμοι κάτοικοι καθώς 
επίσης οι δημότες της Δημοτικής Ενότητας μη μόνιμοι  κάτοικοι της ΔΚ. 
Να διαγραφεί η πρόταση « Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στη ΔΚ 
που πρέπει να γίνει η ταφή παραχωρείται τάφος σε Κοιμητήριο γειτονικής 
κοινότητας. 
΄Αρθρο 8 

Οικογενειακοί τάφοι – τάφοι ιστορικών προσώπων – παλαιοί τάφοι  
-Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής: 
Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου έχουν οι εγγεγραμμένοι 
Δημότες της Δημοτικής  Ενότητας  Ροδόπολης και οι μόνιμοι κάτοικοι 
της ΔΚ. 
-Η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως εξής: 
    Εξαιρετικά δικαίωμα απόκτησης  οικογενειακού τάφου, δύναται να υπάρξει 
και σε πρόσωπα που έχουν ισχυρούς ιστορικούς κοινωνικούς 
 
 



 ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας, ύστερα από πρόταση του 
συμβουλίου της  Δημ. Κοινότητας  και απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 
Η παράγραφος 8 να  διαμορφωθεί ως εξής: 

   Στους οικογενειακούς τάφους παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής 
του αρχικού δικαιούχου, της συζύγου αυτού  , των  κατ΄ευθείαν γραμμή 
ανιόντων  και κατιόντων  και των δύο άνω συζύγων,  των  παιδιών 
(νομίμων ή θετών) μετά των συζύγων τους και των  αδελφών του αρχικού 
δικαιούχου  ή της συζύγου αυτού, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια , 
με την προϋπόθεση ότι συγκατατίθενται έγγραφα ο αρχικός δικαιούχος και 
μη υπάρχοντος αυτού η σύζυγος και οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι. 

- Η παράγραφο 14 να διαμορφωθεί  ως εξής: 

 Η παραχώρηση του δικαιώματος του διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, 
εκ μέρους του Δήμου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νομίμου 
προς αυτό εξουσιοδοτουμένου προσώπου, ύστερα από την εισήγηση της 
κάθε Δημοτικής Κοινότητας  και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
της Περιφερείας εφ’ όσον απαιτείται κατά τις υφιστάμενες διατάξεις και υπό την 
προϋπόθεση καταβολής στο αρμόδιο ταμείο του Δήμου του αντιστοίχου 
τιμήματος δικαιώματος χρήσης. Τα σχετικά δε έγγραφα του Δήμου προς τον 
ενδιαφερόμενο αποτελούν και τίτλο κτήσης της γενομένης παραχώρησης του 
δικαιώματος του διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, ο οποίος 
καταχωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο οικείο μητρώο. 
  ΄Αρθρο 9  
Τέλη  
Να διορθωθεί και συμπληρωθεί. 
Για τον ενταφιασμό ή εκταφή απαιτείται ειδική άδεια, η οποία εκδίδεται από τον 
πρόεδρο της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, μετά από την καταβολή των 
επιβαλλομένων τελών τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων 
καθαριότητας, εξωραϊσμού κ.λ.π. των κοιμητηρίων και των υπηρεσιών αυτών.  
Να καταργηθεί η πρόταση. 

«Ο ενταφιασμός ετεροδημοτών μη μονίμων κατοίκων, στα κοιμητήρια 
του Δήμου Διονύσου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του 
Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου. 

 ΄Αρθρο 10  
Παρατάσεις 
Η παράταση ταφής να δύναται να  ανανεώνεται , εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμοι τάφοι στο νεκροταφείο της κάθε  Δημοτικής Κοινότητας.  
  ΄Αρθρο 11 
Να συμπληρωθεί ως εξής: 
Να μην γίνονται εκταφές σε βρέφη καθώς και σε παιδιά – εφήβους – 
ενήλικες ,  εφόσον οι γονείς τους είναι εν ζωή και  είναι επιθυμία  τους. 
 
΄Αρθρο 18 
 Ωράριο  
 
 



Να διορθωθεί ως εξής:  

Τα κοιμητήρια του Δήμου Διονύσου είναι ανοιχτά καθημερινά από την 
ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, χωρίς να εξαιρούνται  τα 
Σαββατοκύριακα και οι  Αργίες.  

΄Αρθρο 19 

Οστεοφυλάκια – Οστεοθήκες 

Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής: 

 Τα κιβώτια φύλαξης οστών να παρέχονται  από το Δήμο στους  
υπόχρεους , με αντίστοιχη χρέωση της δαπάνης . 

 Η παράγραφος 5 να διαμορφωθεί ως εξής: 

 Η φύλαξη των οστών στα οστεοφυλάκια να γίνεται εσαεί εφόσον το 
επιθυμούν οι οικείοι του θανόντος  ,  είτε με την καταβολή εφάπαξ ειδικού 
τέλους είτε με την καταβολή  του τέλους κάθε έτος.   

΄Αρθρο 20  

Να διορθωθεί η παράγραφος 8   ως εξής: 

Με τη δημιουργία νέων κοιμητηρίων να εξακολουθούν να λειτουργούν και 
τα υφιστάμενα κοιμητήρια. 

΄Αρθρο 21 

Θέση σε ισχύ 
Το άρθρο  αυτό να διαμορφωθεί ως εξής: 
Ο παρών κανονισμός ισχύει από τη ψήφισή του και δημοσίευσή του.  
Ταφές, εκταφές και άλλα δικαιώματα ή πραγματικές καταστάσεις που έχουν 
δημιουργηθεί με βάση τους προϋφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας 
των δημοτικών-κοινοτικών κοιμητηρίων εξακολουθούν να ισχύουν 
σύμφωνα με όσα προβλέπονταν σε αυτούς. 

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας κ. Θεοδώρου Ευαγγελία και κ. Πολύζου 
Δήμητρα πρότειναν να  ψηφισθεί  ο ενιαίος κανονισμός κοιμητηρίου όταν 
δημιουργηθεί το  διαδημοτικό κοιμητήριο. 
 Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του : 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Το σχέδιο του κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων 
3] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010  
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
     Εκφράζει τη διαφωνία του με το περιεχόμενο του κανονισμού Δημοτικών 
Κοιμητηρίων  του Δήμου Διονύσου. 
     Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου  για την τροποποίηση των 
 άρθρων  του κανονισμού που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης απόφασης και ζητάει το Κοιμητήριο της Δημοτικής  



Κοινότητας Ροδόπολης ( που έχει αποκτηθεί με πολλές θυσίες των κατοίκων της 
)  να λειτουργεί ως έχει.   
Τονίζει επίσης ότι στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης φιλοξενείται 
από 30/ετίας και πλέον  το κοιμητήριο του πρώην Δήμου Δροσιάς  το οποίο έχει 
αρκετά υποβαθμίσει την περιοχή μας και ως εκ τούτου δεν νοείται άλλη επί 
πλέον ταφή νεκρών στο κοιμητήριο της Δημοτικής  Κοινότητας Ροδόπολης  από 
γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες. 
   Επισημαίνει ότι ο κανονισμός κοιμητηρίων για το Δήμο Διονύσου, θα πρέπει 
να ψηφισθεί αφότου δημιουργηθεί το Διαδημοτικό Κοιμητήριο.        
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  8  -  11  -2012 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                            Της Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
 
                             
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         
                              
                                                            
                                                            
         


