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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης σχετικά με την  εκταφή, μεταφορά και ενταφιασμό σωρών από 

τα παλιά κοιμητήρια κοινότητας Αγίου Αθανασίου στα νέα κοιμητήρια της ίδιας 

κοινότητας». 

 

Σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 16.15΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10869/21-10-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και απόντα 10 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρικοπούλου Κ., 

Κρυωνίδης Β., Μουλιστάνος Α., Δολαπτσή Η., Κιτσουκάκης Ι., Χαλκίδης Χ., 

Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Χορόζογλου Παρθένα 13 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 9 Στάντζιος Πασχάλης 15 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Παπαζώτου Κυριακή 16 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Λουλούδης Ιωάννης 17 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Νεραντζάκη Αγγελική   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Κρυωνίδης Βασίλειος 9 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Μουλιστάνος Αθανάσιος 10 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Δολαπτσή Ηλιάνα   

4 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 8 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας 

διάταξης συζήτηση.  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/26.10.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  
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1. Στάντζιος Πασχάλης, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσεκούρας Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου. 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  

   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την 21/2022 απόφαση – 

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«……Περίληψη 

« Εκταφή, μεταφορά και ενταφιασμός σωρών από τα παλιά κοιμητήρια 

κοινότητας Αγίου Αθανασίου στα νέα κοιμητήρια της ίδιας κοινότητας. » 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός 

Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00΄ πραγματοποιήθηκε  

Τακτική Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10585/14.10.2022 

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, καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022). 

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων  και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (πρόσκληση) όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις 

αυτών, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ             ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ           ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                        ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, 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 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10348/07-

10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ: « Εκταφή, μεταφορά και ενταφιασμός σωρών από τα παλιά κοιμητήρια 

κοινότητας Αγίου Αθανασίου στα νέα κοιμητήρια της ίδιας κοινότητας.» 

Έχοντας υπ’ όψη: 
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1. Το αριθ. 210/1975 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/1975) περί 

ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών   

2. Η αριθ. Α5/1210/19-04-1978 ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/τ. Β΄/1978) περί όρων για την 

ίδρυση κοιμητηρίων 

Στις 16/08/2022 ολοκληρώθηκε η εκταφή των οστών από τους 

εγκαταλειμμένους τάφους των παλιών κοιμητηρίων κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου. Οι σωροί οκτώ εγκαταλειμμένων τάφων δεν έχουν αποσυντεθεί 

πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία συλλογής των οστών. Σε 

εφαρμογή των (1) και (2) σχετικών η υπηρεσία μας προτείνει οι ανωτέρω 

σωροί να απολυμανθούν, να τοποθετηθούν σε ξύλινα φέρετρα και να 

ενταφιαστούν στα νέα κοιμητήρια κοινότητας Αγίου Αθανασίου σε χώρο που 

περιγράφεται στον συνημμένο χάρτη, έκτασης περίπου 16τ.μ. (πλησίον του 

χωνευτηρίου των κοιμητηρίων). Πριν την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας 

θα ενημερωθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς για τη μεταφορά των σωρών και η 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Δράμας.     

Η επιτροπή ποιότητας ζωής καλείται να αποφασίσει σχετικά 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση….»  

Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-

2018), συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-

2019), τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-

2021) και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του  άρθρου 73 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4685/2020, με το  άρθρο 40 του Ν. 

4735/2020, με το άρθρο 83 του Ν. 4795/2020, το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 

(ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) και ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών 

οργάνων Ο.Τ.Α. α ΄βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊου  covid-19. 

5. Την ανωτέρω εισήγηση με συνημμένη σε αυτήν το νέο χάρτη κοιμητηρίου Αγίου 

Αθανασίου. 

6. Το αριθ. 210/1975 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/1975) περί ταριχεύσεως, 

μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών. 

7. Την  αριθ. Α5/1210/19-04-1978 ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/τ. Β΄/1978) περί όρων για την 

ίδρυση κοιμητηρίων. 

Μετά από συζήτηση,  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκταφή, μεταφορά και ενταφιασμό 

των οκτώ εγκαταλειμμένων σωρών οι οποίοι δεν έχουν αποσυντεθεί, από τα παλιά 

κοιμητήρια κοινότητας Αγίου Αθανασίου στα νέα κοιμητήρια της ίδιας κοινότητας, 

στο χώρο που περιγράφεται στον συνημμένο χάρτη της εισήγησης, έκτασης περίπου 

16τ.μ. (πλησίον του χωνευτηρίου των κοιμητηρίων) και με τη διαδικασία που 

προτείνει  η Δ/νση Περιβάλλοντος. 

Β. Προτείνεται να προχωρήσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκταφής και 

ενταφιασμού επίσης, των σωρών για τις οποίες δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή δεν 

υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς προς ενημέρωση τους. Αναθέτει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, Οικονομική και Τεχνική, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
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εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και εκπόνηση σχετικής μελέτης 

αποκατάστασης του χώρου αντίστοιχα. 

Γ. Για τον ενταφιασμό θα μεριμνήσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με όλες τις 

απαιτούμενες διαδικασίες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/18-10-2022. 

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…….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω απόφαση - εισήγηση. 

5. Το αριθ. 210/1975 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/1975) περί 

ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών. 

6. Την  αριθ. Α5/1210/19-04-1978 ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/τ. Β΄/1978) περί όρων για 

την ίδρυση κοιμητηρίων. 

7. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει  την εκταφή, μεταφορά και ενταφιασμό των οκτώ εγκαταλειμμένων 

σωρών οι οποίοι δεν έχουν αποσυντεθεί, από τα παλιά κοιμητήρια κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου στα νέα κοιμητήρια της ίδιας κοινότητας, στο χώρο που περιγράφεται 

στον συνημμένο χάρτη της εισήγησης, έκτασης περίπου 16τ.μ. (πλησίον του 

χωνευτηρίου των κοιμητηρίων) και με τη διαδικασία που προτείνει  η Δ/νση 

Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 21/2022 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

Β. Να προχωρήσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκταφής και ενταφιασμού επίσης, 

των σωρών για τις οποίες δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή δεν υπάρχουν πλησιέστεροι 

συγγενείς προς ενημέρωση τους. Αναθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες, Οικονομική και 

Τεχνική, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων και εκπόνηση σχετικής μελέτης αποκατάστασης του χώρου 

αντίστοιχα. 
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Γ. Για τον ενταφιασμό να μεριμνήσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με όλες τις 

απαιτούμενες διαδικασίες, 

σύμφωνα με την 21/2022 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/26.10.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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