Από το πρακτικό 7/29-07-2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας-Μίκρας, του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 12/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο Κανονισμό λειτουργίας Νεκροταφείων
του Δήμου Θέρμης.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα, την 29-07-2016 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Καρδίας, ύστερα από την 226072/25-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείμ
Τρικαλιάρη, 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 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.299/11-02-2015
απόφαση
του
Δημάρχου
Θέρμης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το τελικό σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου
Θέρμης , έπειτα από την εισήγηση του Γ.Γ. του Δήμου Θέρμης , για το όποιο θα
πρέπει να γνωμοδοτήσει του συμβούλιο και να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις.
Στη συνέχεια πρότεινε να γνωμοδοτήσουμε θετικά επί του σχεδίου με τις εξής
παρατηρήσεις:
Επί του Άρθρου 6-Τέλη: Να υπάρχει το όριο των δώδεκα (12) ετών , για την
παραμονή του ενταφιασμού στα κοιμητήρια ,μετά το πέρας των 12 ετών συνολικά
να γίνεται υποχρεωτικά εκταφή.
Επί του Άρθρου 8-Βρέφη και νήπια: (Να προστεθεί παράγραφος 4).Να υπάρχει το
όριο των δεκαπέντε (15) ετών , για την παραμονή του ενταφιασμού στα
κοιμητήρια σε όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών και εφόσον υπάρχει
οστεοφυλάκιο να γίνεται η εκταφή.
Επί του Άρθρου 16 –Περιποίηση –τάφων :Να δίνεται η δυνατότητα σε άτομα
μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να περιποιηθούν το τάφο των νεκρών συγγενών
τους να μπορούν μέσω αμοιβής να εξυπηρετούνται με άλλα άτομα.
Επίσης ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Κυριαζής Ιωάννης δήλωσε ότι εφόσον στη
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας δεν υπάρχει οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι, δεν είναι
δυνατόν ο παρών Κανονισμός να ισχύει όσον αφορά τα αναδρομικά τέλη ταφής.

Το συμβούλιο μετά το τέλος της ενημέρωσης του Προέδρου, ύστερα από
διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»

2. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
3. του Ν.Δ. 1140/1972 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως
εις ενιαίον κείμενον των περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων διατάξεων»
4. του ΠΔ 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών
ανθρώπων»
5. του Ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων»
6. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων για την ίδρυση
Κοιμητηρίων»
7. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα
8. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα
9. του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)
10.

του

Ν.

3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

&

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
11. του Ν. 4144/2013 άρθρο 6 (τροποποίηση του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010)
12. του Ν. 4277/2014 «Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες
διατάξεις» άρθρα 48 και 49 σχετικά με την αποτέφρωση νεκρών
13. του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» άρθρο 15 «Επιλογή τόπου ενταφιασμού»
14. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (απόφαση 343/2011)
15. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
16. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Νεκροταφείων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται θετικά επί του τελικού σχεδίου λειτουργίας των κοιμητηρίων του
Δήμου Θέρμης, σημειώνοντας τις εξής παρατηρήσεις:
Επί του Άρθρου 6-Τέλη: Να υπάρχει το όριο των δώδεκα (12) ετών , για την
παραμονή του ενταφιασμού στα κοιμητήρια ,μετά το πέρας των 12 ετών συνολικά
να γίνεται υποχρεωτικά εκταφή.
Επί του Άρθρου 8-Βρέφη και νήπια: (Να προστεθεί παράγραφος 4).Να υπάρχει το
όριο των δεκαπέντε (15) ετών , για την παραμονή του ενταφιασμού στα
κοιμητήρια σε όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών και εφόσον υπάρχει
οστεοφυλάκιο να γίνεται η εκταφή.
Επί του Άρθρου 16 –Περιποίηση –τάφων :Να δίνεται η δυνατότητα σε άτομα
μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να περιποιηθούν το τάφο των νεκρών συγγενών
τους να μπορούν μέσω αμοιβής να εξυπηρετούνται με άλλα άτομα.

Επίσης ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Κυριαζής Ιωάννης δήλωσε ότι εφόσον στη
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας δεν υπάρχει οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι, δεν είναι
δυνατόν ο παρών Κανονισμός να ισχύει όσον αφορά τα αναδρομικά τέλη ταφής.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/29-07-2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
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