ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 8ον/18-7-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
9/2016
ΘΕΜΑ
Γνωµοδότηση επί του σχεδίου Κανονισµού
Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 18η του
µηνός Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:23830/οικ/8-72016 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 κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική
υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5) µέλη από σύνολο πέντε

(5) µελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούµενη το
1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι ο Γενικός Γραµµατέας κατέθεσε εισήγηση επί του
σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης για συζήτηση από τα µέλη του
Τοπικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση επ’ αυτού και κατάθεση προτάσεων , εισήγηση η οποία
περιήλθε στα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου για µελέτη εγκαίρως .Η Πρόεδρος εισηγήθηκε
µετά από ενδελεχή µελέτη του ανωτέρω σχεδίου να γνωµοδοτήσει το Τοπικό Συµβούλιο Αγίας
Παρασκευής θετικά επί του σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης µε
τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1).Στο άρθρο 4ο Γενικοί ΚανόνεςΝα προστεθεί στη παρ.2 : Στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία έχουν δικαίωµα ταφής και οι
γονείς των πολιτών που διαµένουν µε αυτούς , που αναφέρονται στο αναφερόµενο

άρθρο και εµπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις:α)∆ηµότες που είναι µόνιµοι κάτοικοι
του ∆ήµου Θέρµης, β)∆ηµότες που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης και γ)
Μόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης που δεν είναι δηµότες.
2).Στο άρθρο 6ο Τέλη- Τροποποίηση των ποσών καταβολής των επιβαλλόµενων τελών για τον
ενταφιασµό, την εκταφή ή τις παρατάσεις αυτών και την οστεοφύλαξη που αφορούν στην
αντιµετώπιση των εξόδων καθαριότητας, εξωραΐσµού κ.λ.π. των νεκροταφείων και των
υπηρεσιών αυτών και καθορίζονται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της
Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής:
•

•
•

Εκατό ευρώ(100 Ε) για την αρχική πενταετή(5) ή επταετή(7) (για τα νεκροταφεία
Περιστεράς και 1ης ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται
τα έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
Πενήντα ευρώ(50 Ε) ανά έτος για τα επόµενα δύο(2) έτη
Εκατό ευρώ(100 Ε) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος

Επίσης προτείνεται τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς(5) ή επταετούς(7) υποχρεωτικής
ταφής να καταβάλονται στο Ταµείο του ∆ήµου εντός σαράντα(40) ηµερών από την ηµέρα δήλωσης του
θανάτου.
3) Στο άρθρο 17ο να απαλειφθεί από τη παρ. 1 «Ελλείψει προσωπικού νεκροταφείων παρέχεται η
δυνατότητα ανάθεσης της εργασίας ταφών-εκταφών σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται µε
διαγωνισµό βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας» επισηµαίνοντας ότι όλες οι εργασίες που αφορούν
ταφές εκταφές πρέπει να γίνονται από µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου.
Η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτούν θετικά επί του σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου
Θέρµης µε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1).Στο άρθρο 4ο Γενικοί ΚανόνεςΝα προστεθεί στη παρ.2 : Στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία έχουν δικαίωµα ταφής και οι
γονείς των πολιτών που διαµένουν µε αυτούς , που αναφέρονται στο αναφερόµενο
άρθρο και εµπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις:α)∆ηµότες που είναι µόνιµοι κάτοικοι
του ∆ήµου Θέρµης, β)∆ηµότες που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης και γ)
Μόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης που δεν είναι δηµότες.
2).Στο άρθρο 6ο Τέλη- Τροποποίηση των ποσών καταβολής των επιβαλλόµενων τελών για τον
ενταφιασµό, την εκταφή ή τις παρατάσεις αυτών και την οστεοφύλαξη που αφορούν στην
αντιµετώπιση των εξόδων καθαριότητας, εξωραΐσµού κ.λ.π. των νεκροταφείων και των
υπηρεσιών αυτών και καθορίζονται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της
Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής:
•

•
•

Εκατό ευρώ(100 Ε) για την αρχική πενταετή(5) ή επταετή(7) (για τα νεκροταφεία
Περιστεράς και 1ης ζώνης Τριλόφου) παραχώρηση τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται
τα έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)
Πενήντα ευρώ(50 Ε) ανά έτος για τα επόµενα δύο(2) έτη
Εκατό ευρώ(100 Ε) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος

Επίσης προτείνεται τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς(5) ή επταετούς(7) υποχρεωτικής
ταφής να καταβάλονται στο Ταµείο του ∆ήµου εντός σαράντα(40) ηµερών από την ηµέρα δήλωσης του
θανάτου.
3). Στο άρθρο 17ο να απαλειφθεί από τη παρ. 1 «Ελλείψει προσωπικού νεκροταφείων παρέχεται η
δυνατότητα ανάθεσης της εργασίας ταφών-εκταφών σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται µε

διαγωνισµό βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας» επισηµαίνοντας ότι όλες οι εργασίες που αφορούν
ταφές εκταφές πρέπει να γίνονται από µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου.

Το συνηµµένο Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2016.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ

H Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
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