ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από

το

πρακτικό

Συµβουλίου

2/02-03-2016

τακτικής

συνεδρίασης

του

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 3/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε τα τέλη παράτασης ταφής των

συγγενών των ενταφιασθέντων στα κοιµητήρια της Τοπικής
Κοινότητας Κ.Σχολαρίου.
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 02-03-2016
ηµέρα

Τετάρτη

και ώρα

18.00

µ.µ. συνήλθε

, το

Τοπικής κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την

Συµβούλιο της

7065/02-03-2016

πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζήση Νικολάου που δηµοσιεύτηκε στο
Κοινοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ.
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία επειδή σε σύνολο 3 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως
εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά
του ∆ήµου Θέρµης

Μαριάνθη, υπάλληλος

για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου
Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:
Κατά την εφαρµογή του Ενιαίου Κανονισµού Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης ο
οποίος ισχύει από 1/1/2012, σχετικά µε τους παλαιότερους τάφους οι οποίοι έχουν
κλίσει πενταετία κατά το τέλος του 2012, απαιτείται να εισπράττονται τέλη παράτασης
ταφής για κάθε επόµενο έτος πέραν του 2012 και έως την ηµεροµηνία της εκταφής,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κοιµητηρίων του πρώην ∆ήµου Μίκρας και ιδιαίτερα
βάσει
των
άρθρων
5,
10,
και
11
του
Κανονισµού
.

Με
δεδοµένο
όµως,
ότι:
α) Ποτέ δεν εφαρµόσθηκε ο κανονισµός του πρώην ∆ήµου Μίκρας (αριθ.
απόφασης 124/2007) και ιδιαίτερα σχετικά µε το Άρθρο 5, περί Τελών και
∆ικαιωµάτων, κατά το οποίο εάν δεν υπήρχε υπόχρεος πληρωµής καταβολής των
δικαιωµάτων, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό,
διατάσσονταν από τη δηµοτική αρχή η εκταφή του νεκρού χωρίς καµία επιπλέον
διατύπωση και η εναπόθεσή των οστών του σε χωνευτήρι.
β) Το ίδιο συνέβη σχετικά µε το Άρθρο 10, µε το οποίο ο ∆ήµος αν και ήταν
υποχρεωµένος να συστήσει συνεργείο µε έναν ή δύο εργάτες- φύλακες σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν∆ 1140/1972, όπου οι εργάτες – φύλακες θα ήταν υπεύθυνοι για
την φύλαξη των κοιµητηρίων, την διάνοιξη των τάφων, την εκταφή, και την
καθαριότητα των χώρων των κοιµητηρίων, αυτό ουδέποτε συνέβη.
γ) Επίσης και σχετικά µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 11, σύµφωνα µε το οποίο θα
έπρεπε να τηρούνται βιβλία από υπηρεσία του ∆ήµου και από αρµόδιο υπάλληλο,
όπως:
1. σχεδιάγραµµα κάθε νεκροταφείου
2. βιβλία ενταφιασµών ή αδειών ταφής
3. βιβλία οστεοφυλακίου
4. βιβλία ανακοµιδής οστών
5. βιβλία τιµαλφών και κινητών αξιών ή πραγµάτων και υλικών
6. βιβλίο καταχωρήσεως εκδιδόµενων γραµµατίων είσπραξης, της παραπάνω
απόφασης και όλα τα περιγραφόµενα στην παράγραφο (γ), δεν τηρήθηκαν,
Σηµειώνεται ότι στο Κοιµητήριο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ουδέποτε
υπήρξε χωνευτήρι για τις ανάγκες εφαρµογής του Κανονισµού των Κοιµητηρίων.
Εποµένως βάση των παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να εισηγηθεί το Συµβούλιο
την απαλλαγή των τελών παράτασης ταφής για τους συγγενείς των ενταφιασθέντων
στα κοιµητήρια της Κοινότητάς µας και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά..
Το Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις

του ΑΝ 582/1968 και του Ν. 3463 2006 (άρθρο 75), τον κανονισµό
νεκροταφείων του πρώην ∆ήµου Μίκρας, που περιλαµβάνεται στην απόφαση
αριθ. 124/2007 και ιδιαίτερα τα παραπάνω άρθρα του κανονισµού, 5, 10 και
11,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται

την

απαλλαγή

των

τελών

παράτασης

ταφής

των

συγγενών

των

ενταφιασθέντων στo κοιµητήριo της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου, καθώς ο πρώην
∆ήµος Μίκρας δεν είχε κατασκευάσει χωνευτήρι στα κοιµητήρια της Τοπικής Κοινότητας
Κ.Σχολαρίου, δεν είχε συστήσει συνεργείο µε εργάτες -φύλακες σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν∆ 1140/1972, δεν

παρείχε υπηρεσίες καθαρισµού και εξωραϊσµού του

νεκροταφείου, δεν τηρούσε βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισµού και
δεν

είχε ενηµερώσει ποτέ τους κατοίκους και δηµότες της Κοινότητάς µας για τον

παραπάνω κανονισµό, µε αποτέλεσµα να ζητούνται αναδροµικά τέλη παράτασης ταφής
από τους συγγενείς των ενταφιασθέντων, συνεπώς ο ∆ήµος δεν δικαιούται να εισπράξει
τα τέλη παράτασης ταφής

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό,
υπογράφεται ως
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ

(ακολουθούν
υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

