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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

=============== 

        Από το υπ’ αριθμ. 9o Πρακτικό Τακτικής  Συνεδρίασης της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής 

του Δήμου Ορεστιάδας που συνεδρίασε την  30η    Οκτωβρίου     2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2020  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την οριοθέτηση χώρου 

ταφής,  στα νέα Δημοτικά Κοιμητήρια Ορεστιάδας, για ενταφιασμό νεκρών 

από λοιμώδεις νόσους. 

       Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  30η  Οκτωβρίου       του 

έτους  2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  24452/23.10.2020  πρόσκληση του 

Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τα άρθρα  73 & 75 τoυ Ν. 3852/10. 

        Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ 

των εννέα  (09)  μελών, βρέθηκαν παρόντα τα   έξι  (06) μέλη ήτοι: 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

                ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Δ  

4. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ  

5. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ  ΕΥΑΓΓ 

6. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

1. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ  

3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου Μόρφη Αναστασία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος τo  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 

ότι : ο κ. Δήμαρχος Ορεστιάδας μας κοινοποίησε την παρακάτω απόφασή του:  

                    Λαμβάνοντας  υπ ’όψιν  τα παρακάτω: 

          «1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

          2. Την αρίθμ. 41/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας «Έγκριση 

κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Ορεστιάδας. 
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3. Το Π.Δ. 210/1975 (ΦΕΚ 62/Α/08.04.1975) «Περί ταριχεύσεως μεταφοράς και 

ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων.  

     5.  Την ανάγκη ενταφιασμού νεκρού από λοιμώδη νόσο. 

               Σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1975 (ΦΕΚ 62/Α/08.04.1975), οι αποθανόντες από 

λοιμώδη νοσήματα  πρέπει να ενταφιαστούν σε ειδικό τμήμα του νεκροταφείου και επειδή 

στον ανωτέρω κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Ορεστιάδας δεν 

οριοθετείται τέτοιου είδους χώρος, αλλά προέκυψε η ανάγκη ενταφιασμού νεκρού από 

λοιμώδη νόσο και πρέπει άμεσα να επιτραπεί να γίνει η ταφή, πρέπει να αποφασίσετε 

σχετικά με την οριοθέτηση χώρου στη βόρεια πλευρά των Νέων Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Ορεστιάδας για τον ενταφιασμό νεκρών από λοιμώδη νόσο.» 

        Το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  γνωμοδότησε ομόφωνα  με την υπ’ αριθμ. 

26/2020 απόφασή του σχετικά  με την  απόφαση Δημάρχου,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 

εισήγηση.  

         H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρέπει να αποφασίσει την εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Ορεστιάδας  

        Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά 

        Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 

έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου,  την υπ’ αριθμ. 19542 /10-09-2020 Απόφαση 

Δημάρχου,  την υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση της Δημοτικής  Κοινότητας, το Π.Δ.210/1975 

(ΦΕΚ 62/Α/08.04.1975), το άρθρο 73  παρ. 3Β  Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

    

          Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ορεστιάδας  σχετικά με την  οριοθέτηση του χώρου στη Βόρεια 

πλευρά των Νέων  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  Ορεστιάδας, για τον ενταφιασμό νεκρών 

από λοιμώδη νόσο.   

      -  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  32/2020. 

     -    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως      ακολουθεί: 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

         Ακριβές απόσπασμα 

              Ο  Πρόεδρος 

 

     ΠΑΛΛΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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