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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κατασκευή θέσεων ταφής στο 

νεκροταφείο Αγίου Αθανασίου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός 

Φεβρουαρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

911/28-01-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ    

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 788/26-01-

2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη,  η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

« 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/04-02-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 5/2022 
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Ζωής (Έγκριση κατασκευής θέσεων ταφής στα νεκροταφεία Αγ. 

Αθανασίου) 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η 2/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Αθανασίου 

Η 6/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 

ΕΠΖ το θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής (Έγκριση κατασκευής θέσεων ταφής στα νεκροταφεία Αγ. Αθανασίου) 

Όπως γνωρίζετε, τα νεκροταφεία της Κοινότητας Αγ. Αθανασίου έχουν κορεστεί 

και από το έτος 2018 έχει κινηθεί η διαδικασία για την επέκτασή τους. Η διαδικασία 

αυτή είναι χρονοβόρα και καθυστερεί κυρίως κατά την έγκριση των μελετών από τα 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων. Με την αριθ. 6/2021 απόφασή της η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση 

των τριών κάθετων στενών διαδρόμων όπως αποτυπώνονται στο σχετικό σκαρίφημα 

της αριθμ.πρωτ. 5479/3-6-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την 

δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) νέων θέσεων ταφής. Με την παραπάνω απόφαση 

θα δημιουργηθούν νέες θέσης ταφής σε μια περιοχή που συγκεντρώνει όμβρια ύδατα 

και δημιουργεί πρόβλημα στην αποσύνθεση των νεκρών. 

Με την παρούσα εισήγηση, προτείνεται η δημιουργία θέσεων ταφής στον 

ανατολικό διάδρομο, μπροστά από το οστεφυλάκιο (κίτρινο χρώμα στο συνημμένο 

σκαρίφημα). Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι είκοσι πέντε (25). Στα οφέλη αυτής 

της πρότασης καταγράφονται η μη συσσώρευση ομβρίων υδάτων στην προτεινόμενη 

περιοχή, η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποσύνθεση των νεκρών καθώς και η 

καλύτερη πρόσβαση των δημοτών στους τάφους των κοιμητηρίων.   

Σύμφωνα με το άρθρο 129, παρ 1α.iii του Ν.3463/06, στις «Αρμοδιότητες του 

τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του», περιλαμβάνεται και η «συντήρηση και 

λειτουργία των κοιμητηρίων...». Με την 2/2021, το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγ. 

Αθανασίου, αποφάσισε υπέρ της παραπάνω πρότασης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.β.δ του Ν. 3852/2010, Η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής: «Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: … τη λήψη αποφάσεων για θέματα 

χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α' 124), και κέντρων 

αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων».  

Προκειμένου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην δημιουργία 

θέσεων ταφής, παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την εισήγηση ή μη του θέματος 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει.……». 

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Λατσίνογλου Αθανάσιος ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος της 

τροποποίησης της αριθμ. 6/2021 προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. Στην τοποθέτησή του είπε ότι ένας αριθμός ταφών (έτσι όπως αποτυπώνονται 

στην 6/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) που δημιουργούν προβλήματα είτε γιατί είναι 

στενοί οι διάδρομοι είτε υπάρχει πρόβλημα με την απορροή των υδάτων, θα 

μπορούσαν να μην γίνουν. Κατά τα λοιπά ισχύει η εισήγησή του όπως αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω πρόταση. 

         Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
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διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση με συνημμένο σε αυτήν σχετικό σκαρίφημα. 
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 129, παρ 1α.iii του Ν.3463/06. 
7. Ειδικά τις διατάξεις του άρθρου  73 παρ.1.β.δ του Ν. 3852/2010.  
8. Τις τοποθετήσεις των μελών επί του θέματος. 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 παρών  

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2021 προηγούμενης απόφασής της, 

διότι με την δημιουργία των τριάντα τεσσάρων (34) νέων θέσεων ταφής στο 

νεκροταφείο του Αγίου Αθανασίου  στα σημεία που επιλέχθηκαν με την ως άνω 

απόφαση, δημιουργείται λόγω συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων, προβλήματα στην 

αποσύνθεση των νεκρών.  

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση δημιουργίας είκοσι πέντε (25) 

νέων θέσεων ταφής στο νεκροταφείου του Αγίου Αθανασίου,  στον ανατολικό 

διάδρομο μπροστά από το οστεφυλάκιο (κίτρινο χρώμα στο συνημμένο σκαρίφημα). 

Στα οφέλη αυτής της πρότασης καταγράφονται η μη συσσώρευση ομβρίων υδάτων 

στην προτεινόμενη περιοχή, η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποσύνθεση των 

νεκρών καθώς και η καλύτερη πρόσβαση των δημοτών στους τάφους των 

κοιμητηρίων. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελεί το σχετικό σκαρίφημα 

αποτύπωσης των νέων θέσεων ταφής στο νεκροταφείου της Κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής δήλωσε παρών, σημειώνοντας 

την αδυναμία λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε σχέση με την απόφαση 

που λήφθηκε για το ίδιο ζήτημα πριν από οκτώ μήνες περίπου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/04-02-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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