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Κοιμητήρια οικισμού Αγίου Αντωνίου

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 10η
του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00, το  Συμβούλιο
της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:2708/30-1-2017 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου   88  παρ.  2  του  Ν.
3852/2010(ΦΕΚ  Α  87/7-6-2010)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                           ΚΑΝΕΙΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                              

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η  Πρόεδρος  εισηγούμενη  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του
συμβουλίου την αρ.2/2016 απόφαση Τ.Σ. Αγίου Αντωνίου με την οποία ενημερώθηκαν οι
αρμόδιοι φορείς του Δήμου για τα οξύτατα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των
κοιμητηρίων του οικισμού Αγίου Αντωνίου και τα οποία είναι: α) Πρόβλημα επάρκειας
χώρου, β)  Ανυπαρξία οστεοφυλακίου, γ) Ανεπαρκής περίφραξη του χώρου, πρότεινε τις
ανάλογες λύσεις για την επίλυση τους και  Ζητά την άμεση ενημέρωση από  την αρμόδια
για το θέμα υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις, ενέργειες και εργασίες που
έχουν γίνει από την ημέρα της κοινοποίησης  σε αυτή της αρ.2/2016  απόφασης Τ.Σ. Αγίου
Αντωνίου έως και  σήμερα για  τη  διευθέτηση των προβλημάτων  των κοιμητηρίων της
κοινότητας Αγίου Αντωνίου.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση της  Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α): Εισηγείται  να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες  ενέργειες  ώστε να λυθούν τα οξύτατα
προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία των κοιμητηρίων του οικισμού Αγίου Αντωνίου
όπως αναφέρονται στην εισήγηση της Προέδρου και να δρομολογηθούν οι προτεινόμενες
λύσεις ήτοι: 

α)  αυτεπάγγελτη διαδικασία εκταφής για όσους αποβιώσαντες δεν έχουν κανέναν
συγγενή να φροντίσει για την εκταφή τους,

 β)   η επέκταση των κοιμητηρίων με την αγορά του διπλανού οικοπέδου πάντα με
την σύμφωνη σύμπραξη του Δημάρχου,

 γ)   η δημιουργία οστεοφυλακίου, 
δ)   η ολοκλήρωση και αποκατάσταση της περίφραξης των κοιμητηρίων ώστε να

φυλάσσεται αποτελεσματικά ο  χώρος



Β):  Ζητά την  άμεση ενημέρωση από  την  αρμόδια  για  το  θέμα  υπηρεσία  του  Δήμου
σχετικά  με  τις  αποφάσεις,  ενέργειες  και  εργασίες  που έχουν  γίνει  από την ημέρα της
κοινοποίησης  σε αυτή της αρ.2/2016  απόφασης Τ.Σ. Αγίου Αντωνίου έως και σήμερα για
τη διευθέτηση των προβλημάτων των κοιμητηρίων της κοινότητας Αγίου Αντωνίου 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2017.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


