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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 3
ης
/7-2-2014 συνεδρίασης του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 18, 22  & 23 του Κανονισμού Νεκροταφείου      

            Δροσιάς του πρώην Δήμου Δροσιάς. 
 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7
 
 

του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 9.00 πμ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.3974/4-2-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας,που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 

Ν. 3852/2010,για συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω 

θεμάτων της ημερήσιας  δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο  Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών ήταν από τους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας: 

 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης  Χαράλαμπος             1. Μήλα  Λαμπρινή 

2.Τεχλικίδης Μιχαήλ 

3.Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ 

4.Αντωνοπούλου – Παπαδήμα Μαριάννα 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την 

υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κ. Σεϊντή  Μαρία.  

 

O   Πρόεδρος  εισηγούμενος   στο  Τοπικό Συμβούλιο  

το  3
ο
  θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης   λέει  ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. στ ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη 



λειτουργία, συντήρηση και την ευταξία του 

κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας. 

Στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του πρώην Δήμου Δροσιάς υπάρχει το 

άρθρο 18 το οποίο αναφέρει ότι οικογενειακοί τάφοι 

που έχουν αποκτηθεί αλλά έχουν εγκαταλειφθεί από 

δεκαετίες τουλάχιστον από τους δικαιούχους, 

περιέρχονται στο Δήμο και εκείνος μπορεί να τους 

διαθέσει ελεύθερα. Στο Κοιμητήριο Δροσιάς υπάρχουν 

οικογενειακοί τάφοι σε κατάσταση εγκατάλειψης 

πέραν της δεκαετίας που μπορούμε να διαθέσουμε σε 

άλλους δημότες.  

Επίσης τα άρθρα 22 & 23  αναφέρονται  στους 

τάφους τριετούς χρήσεως   με  τα  οποία   οι  

συγγενείς με δική τους μέριμνα εκθάπτουν τους 

θανόντες ύστερα από την τριετή ταφή τους χωρίς 

καμία ειδοποίηση από τον Δήμο. 

Εφόσον μετά την παρέλευση μήνα δεν ληφθεί 

μέριμνα από τους ενδιαφερόμενους για την εκταφή 

του νεκρού ο Δήμος ειδοποιεί για αυτό και σε 

περίπτωση παρέλευσης επιπλέον του μηνός  χωρίς 

καμία ενέργεια η εκταφή πραγματοποιείται από την 

υπηρεσία του νεκροταφείου κατόπιν εντολής του 

Δημάρχου. Τα δε εκθαπτόμενα οστά εναποτίθενται σε 

κοινό χωνευτήρι. 

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε για τις εκταφές από 

εγκατελειμένους οικογενειακούς τάφους  και τάφους 

τριετούς χρήσεως για να μπορέσει να αποσυμφορεθεί 

το Κοιμητήριο Δροσιάς, διότι έχει κορεστεί.  

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  Σύμβουλος  

κ.  Τεχλικίδης  και  είπε  ότι  πρέπει  να  γίνουν  

εκταφές  και  να  παραχωρηθούν  σε  νέους  

δικαιούχους.  

Οι σύμβουλοι κ. Κωνσταντίνου και η κ. Παπαδήμα 

συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρο. 

 
To    Τοπικό  Συμβούλιο  αφού είδε τις σχετικές διατάξεις και άκουσε  
την   εισήγηση  του  Προέδρου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τις εκταφές από 

εγκατελειμμένους οικογενειακούς τάφους και τάφους τριετούς 

χρήσεως, βάσει των άρθρων 18,22 και 23 του Κανονισμού 

λειτουργίας του Κοιμητηρίου του πρώην Δήμου Δροσιάς ώστε να 



μπορέσει να αποσυμφορηθεί το Κοιμητήριο Δροσιάς διοτι έχει 

κορεστεί. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
H   απόφαση   αυτή  πήρε   τον   αριθμό  6/2014   

και  υπογράφεται   από  όλα   τα  μέλη    του  

Τοπικού   Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

                                                                                    

ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧ.      

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                      ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                       

 

 

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

    

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος 

 


