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ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 3ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 13 / 2020 
   
Σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 
ώρα 19:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 51/26-03-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά  (7) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση 
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η 

συνεδρίαση έγινε τηλεματικά, σε διαδικτυακή πλατφόρμα με την δυνατότητα 

συμμετοχής και πολιτών.  

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το προ Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Δέσμευση χώρου για δημιουργία νέων 
τάφων εντός του υπάρχοντος εγκεκριμένου κοιμητηρίου Αγίου  Ιωάννη στο 
Μεσολόγγι» 
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρασίνου, Τμήμα 

Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Κιρκινέζος.  

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση της Προέδρου η οποία στην αρχή ανέγνωσε 

την υπ’ αριθμ. 5837/30-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σύμφωνα με την οποία: “ Η υπηρεσίας μας έχοντας υπόψη:  

1. την πιεστική ανάγκη εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία νέων θέσεων ταφής  
2. το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής χώρος για την επέκταση ή τη 

δημιουργία νέου κοιμητηρίου  
3. Τη μέχρι τώρα χορήγηση τάφων για τις ανάγκες της πόλης του Μεσολογγίου στο 

πλησιέστερο κοιμητήριο, αυτό του Αγίου Θωμά, το οποίο ήδη γεμίζει με τη σειρά 
του.  

Εισηγούμαστε   
Τη δέσμευση χώρου στο κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη ως εξής: 
Τη δέσμευση όλης της Νότιας πλευράς (προς τις Ρωμαϊκές θέρμες) και τη δέσμευση 
όλης της Δυτικής πλευράς.  
Παραμένουν και λειτουργούν οι δύο είσοδοι, ο κεντρικός διάδρομος καθώς και οι 
διάδρομοι Βόρεια και Ανατολικά.  
Ακολούθως η Τεχνική υπηρεσία  θα χαράξει τους νέους τάφους πάνω στο ήδη υπάρχον 
σχεδιάγραμμα.” 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι το Συμβούλιο Κοινότητας έχει 
συζητήσει στην συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2019 το θέμα των κοιμητηρίων και της 
ανάγκης άμεσης εύρεσης νέου χώρου καθώς και αλλαγής του Κανονισμού για οριστική 
και βιώσιμη λύση για τα κοιμητήρια. Στην συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2019 κατά 
πλειοψηφία αποφασίστηκε ότι ο Δήμος Μεσολογγίου οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε 
αλλαγή του Κανονισμού Κοιμητηρίων ώστε να υπάρχουν νέοι κανόνες που θα 
συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των Κοιμητηρίων και στην εξάλειψη της ανάγκης για 
δημιουργία νέου στο μέλλον. Η απόφαση ανέφερε τα εξής:  
“από την αρχή της θητείας ως Συμβούλιο Κοινότητας έχουμε λάβει δύο έγγραφα της 
Υπηρεσίας (υπ’αριθμ. πρωτ. 17520/24-09-2019 και υπ’αριθμ. 20677/06-11-2019) τα 
οποία μας πληροφορούν ότι τα νεκροταφεία της πόλης έχουν γεμίσει και υπάρχει άμεση 
ανάγκη για αγορά αγροτεμαχίου για την δημιουργία νέου νεκροταφείου. Μετά από 
συζήτηση με την Υπηρεσία και αφού διατυπώθηκαν οι απόψεις της για τον τρόπο 
διαχείρισης του νέου νεκροταφείου αλλά και των υπαρχόντων, υπήρξε αυτοψία της 
Προέδρου σε όλα τα νεκροταφεία την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η 
κατάστασή τους  χρήζει πολλών και άμεσων βελτιώσεων. Η Πρόεδρος έδειξε 
φωτογραφικό υλικό στον προτζέκτορα. Εκτός από τα αμέσως επείγοντα τα οποία θα 
δρομολογηθούν να γίνουν (αλλαγή βάνας σε κάποιο σημείο που τρέχει το νερό, 
καθαρισμός καλαμιών στον δρόμο προς Άη Γιάννη, υπογειοποίηση της άρδευσης, 
καθαρισμός), οφείλουμε να συζητήσουμε τι στοιχεία πρέπει να έχει ο κανονισμός των 
Κοιμητηρίων ώστε το νέο Κοιμητήριο να μην έχει την μορφή των δύο σημερινών. Ο 
ισχύων κανονισμός είναι του 1991 και είχε σταλεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου 
Κοινότητας προς γνώση τους. Η Πρόεδρος πρότεινε το εξής: Μετά από συζήτηση με την 
Υπηρεσία του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και με βάση τις προτάσεις της οι οποίες 
χωρίζονται σε σενάρια, και με βάση το γεγονός ότι η δημιουργία ενός νέου κοιμητηρίου 
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δημιουργεί δαπάνη περίπου 250.000 ευρώ, μια δαπάνη που προκύπτει κάθε περίπου 
20 χρόνια, η Πρόεδρος πρότεινε στον νέο Κανονισμό Κοιμητηρίων να μην υπάρχει η 
δυνατότητα “αγοράς” τάφου εν ζωή (παραχώρησης χρήσης επ’αόριστον). Με τον τρόπο 
αυτό δεν θα ξαναχρειαστεί να δημιουργηθεί νέο Κοιμητήριο, επομένως θα λυθεί το θέμα 
για πάντα. Συνέχισε προτείνοντας να δημιουργηθούν οστεοφυλάκια και στα υπάρχοντα 
νεκροταφεία και στο νέο. Η χρήση ενός τάφου να οριστεί στα εννέα (9) χρόνια. Εν 
συνεχεία να γίνεται εκταφή και να πηγαίνει σε οστεοφυλάκιο.  Να υπάρξει χωροθέτηση 
με συγκεκριμένο πλάτος διαδρόμων. Η ύδρευση να είναι υπογειοποιημένη. Να υπάρξει 
συγκεκριμένο πλάτος και μήκος των τάφων. Να γίνει άμεση δενδροφύτευση τόσο 
περιμετρικά όσο και στους διαδρόμους. Να απαγορευτούν οι κατασκευές (τέντες κλπ). 
Να υπάρξει μέριμνα για τα ιστορικά μνημεία εντός των Κοιμητηρίων. Άποψη της 
Προέδρου είναι ότι η καθαριότητα των Κοιμητηρίων μπορεί να καλύπτεται από την 
αρμόδια υπηρεσία και δεν χρειάζεται η ανάθεση σε εργολάβο. Σε περίπτωση όμως που 
ο καθαρισμός δίνεται σε εργολάβο, να υπάρξει πρόβλεψη επιτροπής που θα 
παραλαμβάνει και θα ελέγχει αν έγινε ο καθαρισμός. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του Συμβουλίου καθώς και παρεβρισκόμενοι 
στο κοινό. Δύο μέλη του Συμβουλίου, ο Γιώργος Καραδήμας και η Άντα Χαλαζιά, 
πρότειναν να παραμείνει η παραχώρηση χρήσης τάφων επ’ αόριστον. Ο Βασίλης 
Σπυρόπουλος, πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου, πρότεινε να υπάρξει 
πρόβλεψη στον κανονισμό, οι τεχνίτες που αναλαμβάνουν τις όποιες κατασκευές μέσα 
στα Κοιμητήρια να είναι πιστοποιημένοι με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις. Υπήρξε πρόταση 
για συζήτηση του θέματος της καύσης των νεκρών, από τον κ. Γιάννη Κανή. Δεν έγινε 
εκτενής συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο Γραμματέας της συνεδρίασης ανέφερε τα 
χρηματικά ποσά που ισχύουν αυτή την στιγμή στα νεκροταφεία. 
Υπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι το 
Συμβούλιο Κοινότητας δεν μπορεί να αποφασίσει αλλά μονάχα να προτείνει προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την αλλαγή του υπάρχοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων.  
  Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Προτείνει την αλλαγή του Κανονισμού των Κοιμητηρίων. Προτείνει προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την ιεράρχηση του θέματος ως απολύτως επείγον και 
σημαντικό.  

 
  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

2. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση της Προέδρου. Μειοψήφησαν η 
Ανδριαννή Χαλαζιά και ο Γιώργος Καραδήμας.  

3. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και 
ενημέρωσή τους καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    21 / 2019.” 
 
Επομένως, η Πρόεδρος για το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σήμερα προτείνει το 
Συμβούλιο Κοινότητας να γνωμοδοτήσει θετικά με την προϋπόθεση οι νέοι τάφοι που 
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θα κατασκευαστούν να διέπονται από το καθεστώς που θα ορίζει ο νέος Κανονισμός 
των Κοιμητηρίων, δηλαδή οι τάφοι αυτοί να μην μπορούν να “αγοραστούν” αλλά να 
διατίθενται μόνο για παραχώρηση συγκεκριμένων ετών. Επίσης να προβλεφθεί 
κατασκευή οστεοφυλακίου και να ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω προτάσεις για την 
δημιουργία των νέων τάφων.  
 
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Χαράλαμπος Κιρκινέζος ο οποίος τόνισε ότι πλέον είναι 
επιτακτική η ανάγκη για την κατασκευή νέων τάφων, αφού οι υπάρχοντες έχουν διατεθεί 
και πλέον χρησιμοποιείται το κοιμητήριο του Αγίου Θωμά. Ανέφερε ότι δεν έχει 
προχωρήσει ο Δήμος σε αγορά νέου αγροτεμαχίου και χρειάζεται να βρεθεί άμεσα μία 
λύση.  
Ακολούθως οι Σύμβουλοι πήραν τον λόγο και συμφώνησαν στο ότι κατανοούν την 
αμεσότητα και την επιτακτικότητα, αλλά είναι επιβεβλημένο ο Δήμος Μεσολογγίου να 
προχωρήσει σε αλλαγή Κανονισμού Κοιμητηρίων αν επιθυμεί να δώσει μια οριστική και 
βιώσιμη λύση στο θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε ενέργεια είναι πρόχειρη και 
καλύπτει πρόσκαιρες ανάγκες χωρίς να αποτελεί βιώσιμη λύση για τα Κοιμητήρια της 
πόλης.  
 
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1. Γνωμοδοτεί θετικά για την δέσμευση χώρου για δημιουργία νέων τάφων 

εντός του υπάρχοντος εγκεκριμένου κοιμητηρίου Αγίου  Ιωάννη στο 
Μεσολόγγι με την προϋπόθεση οι νέοι τάφοι να διέπονται από νέο 

Κανονισμό Κοιμητηρίων στον οποίο να ορίζεται ότι πλέον δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα “αγοράς τάφου”, παρά μόνο χρήσης για συγκεκριμένα χρόνια 
με παράλληλη κατασκευή οστεοφυλακίων και να ληφθούν υπόψη όλες οι 
προτάσεις που αναλύονται στην υπ’αριθμ. 21/2019 απόφαση του 
Συμβουλίου Κοινότητας για την διαμόρφωση των νέων τάφων εντός 
Κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη και των υπαρχόντων κοιμητηρίων (τήρηση 
διαδρόμων, δενδροφύτευση, υπογειοποιημένη ύδρευση). 

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους, στην επιτροπή ποιότητας ζωής και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση 
τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   13 / 2020. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  31 – 03 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμματέας 
 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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