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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2022 
 

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό 

Μητροπόλεως 1, σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 

Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 260/09-12-2022 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ 

αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 

5: 

1- Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν 

2- Σύμβουλος Διαχειρίσεως, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ 

3- Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ 

4- Σύμβουλος, Τζιουρόγλου Μπελγκίν 

5- Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν 

 
 

Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της έκτακτης συνεδρίασης: 
 

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από το Βακούφ Ρόδου μιας νεκροφόρας για τις ανάγκες του 

Οργανισμού και εξουσιοδότηση της Προέδρου κα. Ελβάν Κοτζαογλάν από το Δ.Σ. ώστε να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση της στο Βακούφ Κω από το Βακούφ Ρόδου. 
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ΘΕΜΑ 1ο :Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από το Βακούφ Ρόδου μιας νεκροφόρας για τις ανάγκες του 
 

Οργανισμού και εξουσιοδότηση της Προέδρου κα. Ελβάν Κοτζαογλάν από το Δ.Σ. ώστε να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση της στο Βακούφ Κω από το Βακούφ Ρόδου. 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ενημέρωσε το συμβούλιο ότι, 

το Δ.Σ. του Βακούφ Ρόδου με  αριθμό πρακτικού 11/13-12-2022 και Θέμα – Απόφαση 1η «Δωρεά 

νεκροφόρας ΡΟΖ 5243 προς τον Οργανισμό Βακούφ Κω» αποφάσισε να προχωρήσει στην δωρεά της 

παλαιότερης νεκροφόρας ιδιοκτησίας τους στα πλαίσια της αρίστης συνεργασίας μεταξύ των δυο 

Οργανισμών διότι, το Βακούφ Ρόδου αγόρασε μια νέα τύπου νεκροφόρα για τις ανάγκες του Οργανισμού  

κατά την τέλεση των κηδειών των μουσουλμάνων στο νησί της Ρόδου. Στην συνέχεια κάλεσε το 

συμβούλιο να εξετάσει και να αποφασίσει για την αποδοχή της δωρεάς από το Βακούφ Ρόδου μιας 

νεκροφόρας μάρκας Mercedes, με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ 5243 και αριθμό πλαισίου 12310510084843 

ιδιοκτησίας του Βακούφ Ρόδου για τις ανάγκες του Οργανισμού κατά την τέλεση των κηδειών των 

μουσουλμάνων στο νησί της Κω και για την εξουσιοδότηση της ίδιας από το Δ.Σ. ώστε να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση της στο Βακούφ Κω από το Βακούφ Ρόδου και με όλα τα 

έξοδα που θα απαιτηθούν για την παραπάνω μεταβίβαση να καταβληθούν από το Βακούφ Κω.   

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω λαμβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 

1. την ως άνω εισήγηση της προέδρου, 

2. το άρθρο 58 του νόμου 4807 / 2021 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ταφής Μουσουλμάνων», 

3. την επιτακτική ανάγκη απόκτησης μιας νεκροφόρας για την κάλυψη των αναγκών του 

Οργανισμού κατά την τέλεση των κηδειών των μουσουλμάνων στο νησί της Κω , 

4. την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού την δεδομένη χρονική στιγμή, 

5. το αντίγραφο πρακτικού με αριθμό 11/13-12-2022 και Θέμα – Απόφαση 1η «Δωρεά 

νεκροφόρας ΡΟΖ 5243 προς τον Οργανισμό Βακούφ Κω» του Δ.Σ. του Βακούφ Ρόδου, 

 

αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει 

και αποδέχεται την δωρεά από το Βακούφ Ρόδου μιας νεκροφόρας  μάρκας Mercedes, με αριθμό 

κυκλοφορίας ΡΟΖ 5243 και αριθμό πλαισίου 12310510084843 ιδιοκτησίας του Βακούφ Ρόδου για τις 
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ανάγκες του Οργανισμού κατά την τέλεση των κηδειών των μουσουλμάνων στο νησί της Κω και 

εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κα. Ελβάν Κοτζαογλάν ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την μεταβίβαση της στο Βακούφ Κω από το Βακούφ Ρόδου και με όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την 

παραπάνω μεταβίβαση να καταβληθούν το Βακούφ Κω. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. 
 

Η Πρόεδρος Ο Διαχειριστής Τα Μέλη 
Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές 

 
 

Κοτζαογλάν Ελβάν Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ 1- Σακκήογλου Ισμαήλ 
2- Τζιουρόγλου Μπελγκίν 
3- Κυρλής Χασά 


