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       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 315/2020 
 
ΘEMA: «Τροποποίηση του ψηφισθέντος με την υπ’ αριθμ. 250/1975  απόφασης  Δημοτικού  
Συμβουλίου ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του 
Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση υπ’ αριθμ. 56/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)».  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό 19/2020 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

        Σήμερα την 14.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτριος Χατζής», ύστερα από 
την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 51874/10.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, 
(Άρθρα 65 & 67 του N. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α', άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 
- ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006 και άρθρα 3 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 163/33282/29.05.2020  και 
τις υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16.05.2020 (Β.1869) και Δ1α/ΓΠ οικ. 32009/23.05.2020 (Β. 1988) 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. 
        Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών. 
        Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   Παπαγεωργίου Δημήτριος Πρόεδρος 16. Μπαρτζώκας Αριστείδης 
2. Ζούμπας Στέφανος Αντιπρόεδρος 17. Μπέγκας Θωμάς 
3. Σιούτης Ευστάθιος Γραμματέας 18. Γιωτίτσας Θωμάς 
4. Αρλέτος Γεώργιος Αντιδήμαρχος 19. Αρλέτος Ηλίας 
5. Βάββας Φώτιος » 20. Σίντος Στέφανος 
6. Λώλης Γεώργιος » 21. Μέγα Βασιλική 
7. Αϊβατίδης Ιωάννης » 22. Τσίλη Παρασκευή 
8. Παππάς Αριστείδης » 23. Τσουμάνης Φίλιππος 
9. Τσίμαρης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 24. Καλογιάννη Τατιάνα 

10. Κωτσαντή Χριστίνα » 25. Κοσμάς Βασίλειος 
11. Σιορόκας Νικόλαος » 26. Γκίζας Σπυρίδων 
12. Γκόντας Νικόλαος » 27. Νάτσης Λάζαρος 
13.   Τσόλης Νικόλαος » 28. Παπαχρήστος Βλάσιος 
14. Μάντζιος Στέφανος » 29. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 
15. Μαμακή-Αθανάσιου Γιαννούλα »   

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Τύρου-Ούζα Αναστασία 2.  Πήχας Ευάγγελος 3. Λυκογιώργος Ιωάννης 
4. Βλέτσας Βασίλειος 5.  Ακονίδου Ελένη 6. Πάνου Δημήτριος 
7. Βίνης Γεώργιος 8.  Μπέγκα Αλεξάνδρα 9. Νάστος Δημήτριος 

10. Χρυσοστόμου Ευθύμιος  11. Λιόντος Ιωάννης 12. Μαρκούλα Σοφία 
13. Ευαγγέλου Φίλιππος  14. Λαδιάς Γεώργιος 15. Αργύρης-Σπούρης Βασίλειος 
16. Πατσούρας Χρήστος    

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
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Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της απαρτίας, 
κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, προσήλθαν στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τύρου-Ούζα Αναστασία, 
Πήχας Ευάγγελος, Λυκογιώργος Ιωάννης, Βλέτσας Βασίλειος, Ακονίδου Ελένη, Πάνου Δημήτριος, 
Βίνης Γεώργιος, Μπέγκα Αλεξάνδρα, Χρυσοστόμου Ευθύμιος, Λιόντος Ιωάννης, Μαρκούλα Σοφία, 
Ευαγγέλου Φίλιππος και Αργύρης-Σπούρης Βασίλειος. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου στο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση του ψηφισθέντος με την υπ’ αριθμ. 250/1975  απόφασης  
Δημοτικού  Συμβουλίου ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών 
Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση υπ’ αριθμ. 56/2020 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής)» δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο κ. Φώτιο Βάββα ο οποίος εισηγείται το θέμα και μεταξύ 
άλλων λέει: Κύριοι Σύμβουλοι, θέτω υπόψη του σώματος την εισήγησή μου, ήτοι την υπ΄αριθμ. 
56/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία διανεμήθηκε έγκαιρα στους Δημοτικούς 
Συμβούλους προκειμένου να λάβουν γνώση και έχει ως κατωτέρω: 

 «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθμό 06/2020 συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Αριθμός Απόφασης: 56/2020 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 17 του ψηφισθέντος 
με την υπ΄αριθμ. 250/1975  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας 
εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών». 

Στα Ιωάννινα σήμερα την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών, ύστερα από την 
υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 50973/4679/04.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Βάββα Φωτίου 
και με την  προεδρία αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.  

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της επιτροπής 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (7) τακτικά μέλη, ήτοι: 

Παρόντες Απόντες 
1. Βάββας Φώτιος (τακτικό μέλος - Πρόεδρος) 1. Βίνης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
2. Πήχας Ευάγγελος (τακτικό μέλος) 2. Ευαγγέλου Φίλιππος (τακτικό μέλος) 
3. Τύρου-Ούζα Αναστασία (τακτικό μέλος)  
4. Τσίμαρης Ιωάννης (τακτικό μέλος)  
5. Λώλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)  
6. Μαρκούλα Σοφία (τακτικό μέλος)  
7. Τσόλης Νικόλαος (τακτικό μέλος)  

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Πρόεδρος της Κοινότητας Ιωαννίνων κ. Σοφία Καραπάνου. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χρήστος Βαγγελής για την τήρηση 

των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βάββας Φώτιος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 

της ημερησίας διάταξης κατέθεσε έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 
5007/01.09.2020 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πράσινου του Δήμου, η οποία είχε διανεμηθεί στα μέλη της 
Επιτροπής προκειμένου να λάβουν γνώση και έχει ως κατωτέρω: « Έχοντας υπόψη: 
1. Τις παραγράφους  (η) των άρθρων 83 και 84 του ν. 4555/2018 ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»…¨ 
όπου αναφέρεται ότι τόσο ο Πρόεδρος Κοινότητας έως και 300 κατοίκων, όσο και το Συμβούλιο 
Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων αντίστοιχα: ¨μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων 

ΑΔΑ: 9ΠΔΧΩΕΩ-ΔΡΣ



Δημοτικό Συμβούλιο - Πρακτικό  19/14.09.2020 
Σελίδα 3 από 5 

 
 

και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή 
οστών¨.  
2. Την παράγραφο 3 του  άρθρου 15 του  ψηφισθέντος με αρ. 250/1975  Απόφασης  Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών 
Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία αναφέρει ότι: ¨Προκειμένου περί πενταετούς ταφής, 
εάν δι’ οποιοδήποτους λόγους δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή των οστών κατά την εκπνοή της 
πενταετίας από της ταφής, του νεκρού, δύναται να παρατείνεται αυτή μέχρι δύο (2) ετών κατόπιν 
αιτήσεως ενδιαφερομένου εγκρινομένης υπό του Δημάρχου, υπό την προϋπόθεση ότι, τοιάυτη 
παράτασις δεν θα δημιουργήση κώλυμα εις την ομαλήν ταφήν των νεκρών, περί του τελευταίου 
γνωμοδοτεί εγγράφως ή αρμοδία υπηρεσία. Δια την παράτασιν ταύτην καταβάλλεται δικαίωμα 
οριζομένον υπό του παρόντος.¨  
3. Την παράγραφο 3 του  άρθρου 17 του ψηφισθέντος με αρ. 250/1975  Απόφασης  Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών 
Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών η οποία αναφέρει ότι: ‘’Εάν μετά την συμπλήρωσιν 5ετίας 
από της ταφής δεν ενεργηθή η εκταφή των περί  ων πρόκειται νεκρών, αύτη γίνεται υπό του Δήμου 
μετά παρέλευσιν τριών μηνών από της εγγράφου ειδοποιήσεως ενός των πλησιεστέρων συγγενών.’’ 

Καθόσον σήμερα στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων έχει 
δημιουργηθεί κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών λόγω της σχεδόν παντελούς  έλλειψης χώρου 
ταφής και προκειμένου να μην οδηγηθούμε στη δυσάρεστη κατάσταση αδυναμίας ανταπόκρισης ως 
προς τη διάθεση θέσεων ταφής και της λειτουργίας του εν λόγω νεκροταφείου, και πιθανώς των 
υπολοίπων νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών, επιβάλλεται η κατάργηση 
και αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 15 που αναφέρεται παραχώρηση παράτασης ταφής και 
αντίστοιχα η κατάργηση και αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 17 του ψηφισθέντος με την 
υπ΄αριθμ. 250/1975 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών ισχύοντος 
«Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει: 
1. Την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, του ψηφισθέντος με την υπ΄αριθμ. 250/1975 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών του ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας 
εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικατάστασή του ως εξής: 

 Για την κατηγορία των τάφων πενταετούς χρήσης (μη οικογενειακούς), δεν προβλέπεται η 
παράτασης ταφής πέραν της πενταετίας εκτός εάν κατά τη διενέργεια της ανακομιδής διαπιστωθεί 
ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, οπότε διακόπτεται  η διαδικασία ανακομιδής και η σορός 
παραμένει ενταφιασμένη στο ίδιο σημείο για ένα επιπλέον χρόνο ατελώς. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται έκτοτε στην επέτειο κάθε έτους, μέχρι την οριστική και πλήρη αποστέωση της σορού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού. 
2. Την κατάργηση της παραγράφου 3 άρθρου 17 του ψηφισθέντος με την υπ΄αριθμ. 250/1975 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών του ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας 
εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικατάσταση του ως εξής: 

 Εφόσον οι συγγενείς δεν προβαίνουν στην εκταφή του νεκρού έγκαιρα, το αργότερο μέσα σε 
διάστημα τριών μηνών από τη  λήξη της πενταετίας (5ετίας), τότε αυτή γίνεται αυτεπάγγελτα από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, 
η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών.  

 Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους 
χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε εμφανές σημείο επί του τάφου 
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 

 Δίνεται επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιείται η  εκταφή από τον Δήμο μετά την παρέλευση 
της πενταετίας (5ετίας) και χωρίς την παρουσία συγγενών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
ανεύρεση τους εντός τριών μηνών. 

 Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις 
οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα του Δήμου στην 
περίπτωση αυτή εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς». 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά την 
οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε στα μέλη της να προβούν στην αποδοχή της εισήγησης 
και στη λήψη σχετικής απόφασης.  

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής αποδέχθηκαν την 
διατυπωθείσα εισήγηση.  

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006). 
2. Τα άρθρα 73 & 94 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
3. Την εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου της Επιτροπής, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
1. Εγκρίνει την κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ψηφισθέντος με την υπ΄αριθμ. 250/1975  
απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών 
Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικατάστασή του ως εξής: 

 Για την κατηγορία των τάφων πενταετούς χρήσης (μη οικογενειακούς), δεν προβλέπεται η 
παράτασης ταφής πέραν της πενταετίας εκτός εάν κατά τη διενέργεια της ανακομιδής διαπιστωθεί 
ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, οπότε διακόπτεται  η διαδικασία ανακομιδής και η σορός 
παραμένει ενταφιασμένη στο ίδιο σημείο για ένα επιπλέον χρόνο ατελώς. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται έκτοτε στην επέτειο κάθε έτους, μέχρι την οριστική και πλήρη αποστέωση της σορού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού. 
2. Εγκρίνει την κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 17 του ψηφισθέντος με την υπ΄αριθμ. 250/1975  
απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών 
Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικατάσταση του ως εξής: 

 Εφόσον οι συγγενείς δεν προβαίνουν στην εκταφή του νεκρού έγκαιρα, το αργότερο μέσα σε 
διάστημα τριών μηνών από τη  λήξη της πενταετίας (5ετίας), τότε αυτή γίνεται αυτεπάγγελτα από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, 
η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών.  

 Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους 
χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε εμφανές σημείο επί του τάφου 
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 

 Δίνεται επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιείται η  εκταφή από τον Δήμο μετά την παρέλευση 
της πενταετίας (5ετίας) και χωρίς την παρουσία συγγενών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
ανεύρεση τους εντός τριών μηνών. 

 Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις 
οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα του Δήμου στην 
περίπτωση αυτή εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς. 
3.  Η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής απόφασης». 

Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια της 

οποίας το λόγο πήραν και οι εισηγητές της μειοψηφίας θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς 
και ζητώντας εξηγήσεις οι οποίες εδόθησαν από τη δημοτική αρχή. Στη συνέχεια αφού 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων και απαντήσεων από τη δημοτική αρχή όπως 
φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 19 πρακτικό της 14.09.2020 συνεδρίασης ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία και έγκριση την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη 
διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι: 

 Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πατσούρας Χρήστος δήλωσε ότι δίνει λευκή ψήφο για τους λόγους 
που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 Με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι.   
 Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν. 3852/2010,  
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     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  
 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων 

του Δήμου Ιωαννιτών, ως κατωτέρω: 
 Καταργεί την παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθμ. 250/1975  Α.Δ.Σ. του ισχύοντος «Κανονισμού 
Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικαθιστά ως 
εξής: 
 Για την κατηγορία των τάφων πενταετούς χρήσης (μη οικογενειακούς), δεν προβλέπεται η 
παράτασης ταφής πέραν της πενταετίας εκτός εάν κατά τη διενέργεια της ανακομιδής διαπιστωθεί 
ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, οπότε διακόπτεται  η διαδικασία ανακομιδής και η σορός 
παραμένει ενταφιασμένη στο ίδιο σημείο για ένα επιπλέον χρόνο ατελώς. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται έκτοτε στην επέτειο κάθε έτους, μέχρι την οριστική και πλήρη αποστέωση της σορού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού. 
 Καταργεί την παρ. 3 του άρθρου 17 της υπ΄αριθμ. 250/1975  Α.Δ.Σ. του ισχύοντος «Κανονισμού 
Λειτουργίας εν γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων» του Δήμου Ιωαννιτών και την αντικαθιστά ως 
εξής: 
 Εφόσον οι συγγενείς δεν προβαίνουν στην εκταφή του νεκρού έγκαιρα, το αργότερο μέσα σε 
διάστημα τριών μηνών από τη  λήξη της πενταετίας (5ετίας), τότε αυτή γίνεται αυτεπάγγελτα από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, 
η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών.  
 Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους 
χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε εμφανές σημείο επί του τάφου 
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 
 Δίνεται επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιείται η  εκταφή από τον Δήμο μετά την παρέλευση 
της πενταετίας (5ετίας) και χωρίς την παρουσία συγγενών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
ανεύρεση τους εντός τριών μηνών. 
 Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις 
οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα του Δήμου στην 
περίπτωση αυτή εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς. 

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ 
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης 
αίτησης θεραπείας. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  315/2020. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              Ακριβές  Αντίγραφο  
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