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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 4/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ.
Αξηζκόο Απόθαζεο : 10/2011
Περίληψη
Γηεπζέηεζε πξνβιήκαηνο ρσξεηηθόηεηαο ηάθσλ
ζην λεθξνηαθείν Γξπκνύ
Σηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξπκνύ θαη ζην δεκνηηθό γξαθείν, ζήκεξα 11
Μαρηίοσ έηοσς 2011 ημέρα Παραζκεσή και ώρα 18.00, ζπλήιζε ζε δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, ύζηεξα από ηελ
30/9-3-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε
θαζέλα από ηνπο ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα: Α) 79,81,83,87,89,90 θαη
82,84 Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ Α’ 87/7-9-2010). Β).Τελ εγθύθιην
49/29-12-2010 ηνπ ΥΠ.ΔΣ ζεκ 6 , 7
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5
κειώλ, βξέζεθαλ παξόληεο (5), δειαδή:
Παρόνηες
1.Σππξηδσλίδεο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο
2.Πνπιέθαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο
3.Θενδνζηάδνπ Μαγδαιελή, Μέινο
4.Γηακέιαο Αζαλάζηνο, Μέινο
5.Καηζίθαο Αζαλάζηνο, Μέινο

Απόνηες
############

Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε
Κνζκνύδε, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθή

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ θαη εηζεγνύκελνο ην 2ο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά
Γηεπζέηεζε πξνβιήκαηνο ρσξεηηθόηεηαο ηάθσλ ζην λεθξνηαθείν Γξπκνύ , αλέθεξε
ηα εμήο : Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε λα δνζεί ιύζε ζην εληνλόηαην ζρεδόλ
θαζεκεξηλό πιένλ πξόβιεκα ρσξεηηθόηεηαο ηάθσλ ζην λεθξνηαθείν ηεο Γεκνηηθήο
καο Κνηλόηεηαο. ΄Οινη καο γλσξίδνπκε όηη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα πξνππάξρεη ην
απαξάδεθην απηό θαηλόκελν δηεπζέηεζεο έζησ θαη κε πξνζσξηλό ηξόπν ηεο
ρσξεηηθόηεηαο ησλ ηάθσλ. Πξόθεηηαη γηα δηθνύο καο αλζξώπνπο ζπλδεκόηεο θαη
ζπληνπίηεο λεθξνύο, πνπ νη ζπγγελείο ηνπο θαινύληαη κόλνη ηνπο πνιιέο θνξέο λα
ιύζνπλ ην πξόβιεκα ηνπ ρώξνπ ηνπ ηάθνπ. Δκείο ζαλ λέν Σπκβνύιην ζέινπκε λα
δώζνπκε πξόηαζε έρνληαο πιένλ ηελ αξκνδηόηεηα απηή γηα δηεπζέηεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ρώξνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δθηθηό ζα ήηαλ λα πξνηείλνπκε
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ηε δηακόξθσζε ρώξνπ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λεθξνηαθείνπ γηα κηθξή
επέθηαζε απηνύ θαη αύμεζε αξηζκνύ ηάθσλ, θάηη πνπ θαηά ηε γλώκε καο δελ είλαη
ρξνλνβόξν θαη δελ θνζηνινγείηαη κε αθξηβέο εξγαζίεο δηακόξθσζεο.
Δπίζεο γηα ηελ άκεζε απνζπκθόξεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνηείλνπκε κε ηηκή
πξνο ηνπο λεθξνύο απηνύο θαη ζπκπάζεηα ζηνπο ζπγγελείο ηνπο λα θελώζνπλ νη ηάθνη
πνπ ππάξρνπλ από ην έηνο 2002 θαη πξηλ, εηδνπνηώληαο εγγξάθσο ηνπο πιεζηέζηεξνπο
ζπγγελείο ησλ λεθξώλ ησλ ηάθσλ απηώλ γηα ηελ κέξηκλα θαη θύιαμε ησλ νζηώλ ησλ
ζπγγελώλ ηνπο. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε δηαδηθαζία απηή έγηλε θαη παιαηόηεξα σο
Κνηλόηεηα Γξπκνύ θαη σο Γήκνο Μπγδνλίαο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, δηόηη
σο γλσζηόλ ην πξόβιεκα ρσξεηηθόηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε απηόλ ηνλ πξνζσξηλό
ηξόπν εδώ θαη πνιιά ρξόληα, επειπηζηώληαο πάληα ζηελ ίδξπζε λένπ θνηκεηεξίνπ
Γξπκνύ.
To Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
1.Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
2. Τελ εγθύθιην 49/2010 ζεκ. 5Β.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α΄ Τελ θέλσζε ησλ πξνϋθηζηάκελσλ ηνπ έηνπο 2002 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
2002) ηάθσλ ζην λεθξνηαθείν Γξπκνύ κε κέξηκλα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ
επηαμία ηνπ θνηκεηεξίνπ, αιιά θαη ηελ άκεζε απνζπκθόξεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηε
δηεπζέηεζε ηνπ πνιύ έληνλνπ πξνβιήκαηνο ρσξεηηθόηεηαο ηάθσλ.
Β΄ Τελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελώλ ησλ λεθξώλ ησλ ηάθσλ
απηώλ γηα ηελ εθηαθή-αλαθνκηδή ησλ νζηώλ ( εθηαθή ηνπιάρηζηνλ εληόο δηκήλνπ από
ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο).
Γ΄ Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο γηα ηελ
ζύληαμε ηεο εηδνπνηεηήξηαο επηζηνιήο πξνο ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο θαη ηελ
απνζηνιή ηεο κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο.
Γ΄ Πξνηείλεη ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ άκεζα ρσξίο ρξνλνηξηβή ηε δηακόξθσζε
ρώξνπ ζην βνξεηναλαηνιηθό ζεκείν ηνπ λεθξνηαθείνπ, κηθξή αιιά ηθαλή επέθηαζε
ηκήκαηνο γηα αύμεζε αξηζκνύ ηάθσλ, ζεσξώληαο όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα δνζεί
ιύζε ζην πξόβιεκα ρσξεηηθόηεηαο θαη ρσξίο κεγάιν θνζηνιόγην εξγαζηώλ από ην
Γήκν.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό : 10/2011
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο
παξαθάησ.
Ο Πρόεδρος
Σα Μέλη
(αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πρόεδρος
πσριδωνίδης Δημήηριος

2

