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                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: Περί ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου  

           Διονύσου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010,ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής είναι και η “εισήγηση προς το ΔΣ του σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 
των άρθρων 79& 82του ΚΔΚ”. 

Προκειμένου να οριστεί ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων που 
υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και επειδή μέχρι σήμερα τα υφιστάμενα κοιμητήρια 
λειτουργούν με ξεχωριστούς κανονισμούς όπως αυτοί υπάρχουν θεωρούμε ότι μετά τη συνένωση 
των τεσσάρων Δήμων (Αγ.Στεφάνου,Άνοιξης,Διονύσου και Δροσιάς),καθώς και των τριών 
Κοινοτήτων (Κρυονερίου,Ροδόπολης,Σταμάτας) στον ενιαίο Δήμο Διονύσου,υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη να προβούμε στη σύνταξη ενιαίου κανονισμού λειτουργίας. 

Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι,καθορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του κοιμητηρίου ο οποίος είναι 
σε ισχύ μέχρι σήμερα και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του χώρου για τη Δημοτική Ενότητα: 

 Aγίου Στεφάνου με την υπ’αρ 104/2005 ΑΔΣ. 

 Άνοιξης με την υπ’αρ 86/2000 ΑΚΣ. 

 Διονύσου με την υπ’αρ 71/2010 ΑΔΣ. 

 Δροσιάς  με την υπ’αρ 57/2008 ΑΔΣ. 

 Κρυονερίου με την υπ’αρ 30/1998 ΑΚΣ. 

 Ροδόποληςμετηνυπ’αρ15/1997ΑΚΣ ο οποίος τροποποιήθηκε  με τις υπ’αρ. 
5/2004,104/2005,86/2007,82/2008,117/2009,116/2010 ΑΚΣ. 

 Σταμάτας με την υπ’αρ 23/1979 ΑΚΣ ο οποίος τροποποιήθηκε  με τις 
υπ’αρ.72/2000,117/2009 ΑΚΣ. 

 

Από 1/1/2011 και μετά τη συνένωση των Δημοτικών Ενοτήτων σε ενιαίο Δήμο Διονύσου,θεωρούμε 
ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση η οποία θα καθορίζει έναν κοινό και ενιαίο κανονισμό λειτουργίας 
των κοιμητηρίων των επτά υφιστάμενων Δημοτικών Ενοτήτων,τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Διονύσου,ώστε να εκλείψουν οι όποιες μέχρι σήμερα ισχύουσες διαφοροποιήσεις 
και να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των δημοτών των επτά Δημοτικών  Ενοτήτων. 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω,παρακαλείστε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με το σχέδιο Ενιαίου 
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου . 



Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να διαβιβαστεί προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 

  

                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  

Κοινοποίηση :                                                                    ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                   

1. Δήμαρχος                                                                                 Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε                                                                                                                                                                                                               

2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής                                                                      

                                                              

 

                                                                                                           


