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Από το πρακτικό της 4ης/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 3 –

ΠΕΡΙ: Κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση
του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων
του Δήμου Ξάνθης

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31 Ιουλίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την με αριθμό 32025/26-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο
χωριστά και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Σπυριδόπουλος Σταύρος (Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Κυψελίδης Δημήτριος
2. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
3. Γερασιμίδης Ευστάθιος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος υπάλληλός του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά, την κατάθεση προτάσεων για
την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης και έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το προσχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Δήμου για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 καλούνται όλοι οι φορείς να καταθέσουν προτάσεις ή παρατηρήσεις
για την τροποποίησή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79
του Ν.3463/06, τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010, είδε τις με αριθμό 5/2011
& 24/2014 παλιότερες αποφάσεις του για το συγκεκριμένο θέμα και το έγγραφο με προτάσεις που κατέθεσε
ο Σύμβουλος κ. Γερασιμίδης Ευστάθιος
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Προτείνει τα παρακάτω για να ληφθούν υπόψη στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των
κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης.
1) Να επιτρέπεται ο ενταφιασμός στα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας, όλων των μονίμων
κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους αυτής.
2) Για τις λοιπές ιδιαίτερες περιπτώσεις να επιτρέπεται η ταφή σε συγγενείς Α βαθμού όταν υπάρχει
ήδη ενταφιασμένο άτομο αλλά στον ίδιο τάφο εφόσον έχει περάσει τα απαραίτητο χρονικό
διάστημα από το Θάνατό του ή σε αντίθετη περίπτωση παραπλεύρως αυτού.
3) Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση των κοιμητηρίων των οικισμών Ευμοίρου
Πετροχωρίου και Νέας Μορσίνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3 / 2017
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Σπυριδόπουλος Σταύρος

