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ΘΕΜΑ

Γνωµοδότηση επί του τελικού σχεδίου Κανονισµού Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης

Στα Βασιλικά, σήµερα την 5-8-2016 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ΄αριθµ. 26747/29-7-2016 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου (µετά την µε 
αρ.πρωτ.:25651/21-7-2016 ανακληθείσα συνεδρίαση λόγω µη απαρτίας), η οποία ανακοινώθηκε και 
επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                    Κανείς

2.Βέργος Χρήστος   

3.Μιχαλάκα Αγγελική    

4.Τσολάκη Ελευθερία                                   

5.Γραµµένος Λεωνίδας

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της 

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι θέτω προς συζήτηση το τελικό σχέδιο Κανονισµού 

Νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης το οποίο και σας επιδόθηκε εγκαίρως µε σκοπό τη 

µελέτη του και την επισήµανση παρατηρήσεων.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι µετά από ενδελεχής µελέτη του σχεδίου 

κανονισµού θεωρώ ότι γενικότερα είναι εµπεριστατωµένος και ο ∆ήµος θα πρέπει να 

καταβάλλει τα µέγιστα δυνατά για να βελτιώσει τις υπηρεσίες παροχής της υπηρεσίας 

νεκροταφείων αλλά και τους χώρους των κοιµητηρίων. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε τροποποιήσεις στα  παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 4ο-Γενικοί Κανόνες

Στην παράγραφο 2, που αναφέρεται στο δικαίωµα ταφής πολιτών να προστεθεί η 

υποπαράγραφος: Πολίτες που αποδεδειγµένα έχουν καταγωγή από τη ∆.Κ.Βασιλικών 

(Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, εγγραφή σε πατρική οικογενειακή µερίδα, ιδία γνώση 
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του Προέδρου).

Άρθρο 6ο –Τέλη

Εκατόν πενήντα ευρώ (150€) 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 τέλος εκταφής).

Πενήντα ευρώ (50€)  ανά έτος για τα επόµενα δύο (2) έτη.

∆ιακόσια ευρώ (200€) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος.

Να προστεθεί παράγραφος για την τµηµατική καταβολή των τελών (τριµηνιαία).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε τα 

µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, και το τελικό σχέδιο Κανονισµού  Νεκροταφείων του ∆ήµου 

Θέρµης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα επί των άρθρων :1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο .

Κατά πλειοψηφία επί του άρθρου 6ο.

Η σύµβουλος κα Τσολάκη Ελευθερία πρότεινε το ποσό των πενήντα ευρώ (50€) ανά έτος για 

κάθε επόµενο έτος µετά την επταετία και το κόστος εκταφής να καταβάλλεται κατά την 

αίτηση του υπόχρεου για εκταφή συγγενούς.

Ο σύµβουλος κ.Γραµµένος Λεωνίδας είναι αντίθετος ως προς το οικονοµικό σκέλος αλλά 

και τη συνολική οικονοµική πολιτική του ∆ήµου που συνεχίζει να ρίχνει το βάρος στους 

πολίτες. Για να υπάρξει οµόφωνα απόφαση του συµβουλίου πρότεινε, το τέλος ενταφιασµού 

για πέντε (5) ή επτά (7) έτη να ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€), το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να αποφασίζει τους λόγους και το κόστος παραµονής ενταφιασµένων καθώς 

επίσης και το κόστος εκταφής να ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€) και να 

καταβάλλεται κατά την αίτηση του υπόχρεου για εκταφή συγγενούς.

Οµόφωνα να προστεθεί παράγραφος για την τµηµατική καταβολή των τελών 

(τριµηνιαία).

Το συνηµµένο σχέδιο Κανονισµού Νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης, αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ
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