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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ     

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθ. Αποφάσεως 20/2016                                                     

                                                                                                      Περίληψη   

                                                                 «τελικό σχέδιο κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων».         

                                               

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ. Kοιν. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 01 
Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του 
∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 26373/27ης-07-2016 
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο και 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
παρακάτω θέµα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 1)   ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   2)   ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                           
3) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                               
        

  O πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούµενος το 1ο 

της ηµερήσιας 
διάταξης «τελικό σχέδιο κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων» και αφού έλαβε υπόψη:  
 
1.  Τα άρθρο 82 και83 παρ. α του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 
2.  Το κοινοποιηθέν στις 29.6.2016 «τελικό σχέδιο κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων» του  

∆ήµου Θέρµης υποστήριξε τα παρακάτω: 
 

• Να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του προτεινόµενου κανονισµού έτσι ώστε οι πρόεδροι Τοπικών 
και ∆ηµοτικών κοινοτήτων να έχουν τις πρώτες και ουσιαστικές αρµοδιότητες επί των 
νεκροταφείων όπως ορίζουν τα άρθρα 82 και 83 του Ν.3852/2010 και όχι να µεριµνούν 
«επικουρικά»  ως ορίζεται στο προτεινόµενο σχέδιο. 

• Να τροποποιηθεί το άρθρο 6 καθορίζοντας τα προτεινόµενα τέλη ως εξής: 
1. 150 ευρώ για την αρχική πενταετή ταφή.  
2. 50 ευρώ ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη. 
3. 100 ευρώ ανά έτος για κάθε επόµενο έτος. 
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• Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 παραγ. 2, έτσι ώστε να µην έχουν δικαίωµα ταφής  « µόνιµοι 
κάτοικοι που δεν είναι ∆ηµότες». 

• Να διαγραφεί  από το άρθρο 20 η παραγ.4 « οφειλές παρελθόντων ετών που έχουν 
υπολογιστεί και βεβαιωθεί µε προηγούµενους κανονισµούς ισχύουν και εξοφλούνται 
κανονικά» διότι φωτογραφίζουν όλα τα παρανόµως βεβαιωθέντα  τέλη διατήρησης τάφων 
στα κοιµητήρια Ταγαράδων βάση του ανύπαρκτου για τους Ταγαράδες κανονισµού 
427/2005 του ∆ήµου Θέρµης – Τριαδίου και τα οποία βρίσκονται ακόµη σε εκκρεµότητα. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
τις αλλαγές στο «τελικό σχέδιο κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων» στα άρθρα 03, 4 & 06 

και την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 20  σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 
 
Μειοψήφησε ο Σύµβουλος Τσονίδης Γεώργιος µε την προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική για 

τα τέλη κοιµητηριών λέγοντας ότι δεν συµβαδίζει ο κανονισµός µε την οικονοµική δυστοκία που 
έχουν οι πολίτες θεωρώντας ότι τα χρήµατα είναι πολλά και η προσφορά υπηρεσίας των 
κοιµητηρίων είναι µηδαµινή. Συµφωνεί όµως να τροποποιηθεί το άρθρο 4 παραγ. 2.    

   
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.     

     
  Στο συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των 

πρακτικών. 
     
 
 

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 

 

                
 
 

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ  
 


