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Γνωµοδότηση  επί  του  Σχεδίου  Κανονισµού

Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης

Στην  Σουρωτή,  στο  γραφείο  της  Τοπικής  Κοινότητας  συνήλθε  σήµερα,  την  3η  του  µηνός

Αυγούστου   του  έτους  2016,  ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  20:30,  το   Συµβούλιο  της  Τοπικής

Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:  23520/7-7-2016

έγγραφη  Πρόσκληση  του  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, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

   

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         

2.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΝΟΣ                                                  Κανείς

3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          

 Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  ∆ηµοτική

υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε προς συζήτηση το

σχέδιο  Κανονισµού  Λειτουργίας  Νεκροταφείων  ∆ήµου  Θέρµης το  οποίο  και  επιδόθηκε

εγκαίρως  στα  µέλη  του  συµβουλίου  της  Τ.Κ.  Σουρωτής  µε  σκοπό  την  µελέτη  του  και  την

επισήµανση  παρατηρήσεων,  καθώς  και  την  σχετική  µε  το  θέµα   εισήγηση  του  Γενικού

Γραµµατέα του ∆ήµου Θέρµης.

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος  κατέθεσε  τις  παρακάτω  παρατηρήσεις-προτάσεις  οι  οποίες

προέκυψαν µετά την ενδελεχή µελέτη του σχεδίου κανονισµού. 

1). Στο άρθρο 4-Γενικοί κανόνες παρ.2: 

• Στην ανωτέρω παράγραφο να προστεθεί πέρα από τις αναφερόµενες σε αυτό κατηγορίες

δικαιούχων ταφής  πολιτών και οι γονείς αυτών που συµβιούν µαζί τους.

2). στο άρθρο 6-Τέλη-προτείνετε τα τέλη να διαµορφωθούν ως εξής:

• Εκατόν πενήντα ευρώ(150€) (από  250€ που προτείνεται στο σχέδιο κανονισµού),  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).

• Εξήντα ευρώ(60€) (από 100€ που προτείνεται στο σχέδιο κανονισµού), ανά έτος για τα

επόµενα δύο (2) έτη

• ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος

• Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού

• Είκοσι πέντε ευρώ (25 €) για τη χορήγηση οστεοθήκης και πενήντα ευρώ (50 €) για τη

φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο για 10 έτη.



Επίσης προτείνεται τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου  πενταετούς (5) ή επταετούς (7) υπο-

χρεωτικής  ταφής να καταβάλλονται  στο Ταµείο του ∆ήµου εντός είκοσι(20) ηµερών από  την

ηµέρα δήλωσης του θανάτου.

3). στο άρθρο 10-Εκταφές παρ.11:  Αν κατά τη διάρκεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί

ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση, σταµατά η διαδικασία εκταφής και προτείνεται ο νε-

κρός να παραµένει ενταφιασµένος ατελώς για δύο(2) επιπλέον χρόνια.

Επίσης ο Πρόεδρος επισήµανε επί του σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου

Θέρµης και τα εξής:

• την ανυπαρξία χωνευτηρίου(άρθρο 14- Οστεοφύλαξη – Χωνευτήριο)  στην Τ.Κ. Σουρωτής

και την ανάγκη άµεσης δηµιουργίας του.

• Η κατάσταση των κοιµητηρίων σε πολλές κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης όπως και στην

Τ.Κ.  Σουρωτής  είναι  κακή  όσον  αφορά  στην  καθαριότητα  και  ευπρέπεια  του  χώρου,

στην καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, στη συντήρηση πρασίνου, στη συντή-

ρηση των κτιρίων και άλλων κατασκευών (ελαιοχρωµατισµός οστεοφυλακίων, συντήρη-

ση διαδρόµων, περίφραξης) γι αυτό και  ο ∆ήµος οφείλει άµεσα να βελτιώσει τις ανω-

τέρω  αναφερόµενων  υπηρεσιών  καθώς  και  να  εξασφάλιση  την  επάρκεια  κατάλληλου

προσωπικού ώστε να δικαιολογείται η επιβολή των αναφερόµενων τελών στο άρθρο 6.

• Στο άρθρο 20-Τελικές ∆ιατάξεις παρ.12 να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά

µε τη λειτουργία  εναλλακτικών µορφών ενταφιασµού (π.χ. αποτεφρωτήρες) σε σχέση µε

τις ισχύουσες µορφές(ενταφιασµούς) και την αλληλεπίδραση αυτών.

Και  κάλεσε  το  συµβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συµβούλιο  ύστερα  από  διαλογική

συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  θετικά επί  του  σχεδίου  Κανονισµού  Λειτουργίας  Νεκροταφείων  ∆ήµου

Θέρµης και  καταθέτει  τις  παρακάτω  παρατηρήσεις-προτάσεις  οι οποίες προέκυψαν  µετά  την

ενδελεχή µελέτη του σχεδίου κανονισµού. 

1). Στο άρθρο 4-Γενικοί κανόνες παρ.2: 

• Στην ανωτέρω παράγραφο να προστεθεί πέρα από τις αναφερόµενες σε αυτό κατηγορίες

δικαιούχων ταφής  πολιτών και οι γονείς αυτών που συµβιούν µαζί τους.

2). στο άρθρο 6-Τέλη-προτείνετε τα τέλη να διαµορφωθούν ως εξής:

• Εκατόν πενήντα ευρώ(150€) (από  250€ που προτείνεται στο σχέδιο κανονισµού),  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).

• Εξήντα ευρώ(60€) (από 100€ που προτείνεται στο σχέδιο κανονισµού), ανά έτος για τα

επόµενα δύο (2) έτη

• ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250 €) ανά έτος για κάθε επόµενο έτος

• Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού

• Είκοσι πέντε ευρώ (25 €) για τη χορήγηση οστεοθήκης και πενήντα ευρώ (50 €) για τη

φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο για 10 έτη.

Επίσης προτείνεται τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου  πενταετούς (5) ή επταετούς (7) υπο-

χρεωτικής  ταφής να καταβάλλονται  στο Ταµείο του ∆ήµου εντός είκοσι(20) ηµερών από  την

ηµέρα δήλωσης του θανάτου.

3). στο άρθρο 10-Εκταφές παρ.11:  Αν κατά τη διάρκεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί

ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση, σταµατά η διαδικασία εκταφής και προτείνεται ο νε-

κρός να παραµένει ενταφιασµένος ατελώς για δύο(2) επιπλέον χρόνια.



Επίσης ο Πρόεδρος επισήµανε επί του σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου

Θέρµης και τα εξής:

• την ανυπαρξία χωνευτηρίου (άρθρο 14- Οστεοφύλαξη – Χωνευτήριο)  στην Τ.Κ. Σουρωτής

και την ανάγκη άµεσης δηµιουργίας του.

• Η κατάσταση των κοιµητηρίων σε πολλές κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης όπως και στην

Τ.Κ.  Σουρωτής  είναι  κακή  όσον  αφορά  στην  καθαριότητα  και  ευπρέπεια  του  χώρου,

στην καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, στη συντήρηση πρασίνου, στη συντή-

ρηση των κτιρίων και άλλων κατασκευών (ελαιοχρωµατισµός οστεοφυλακίων, συντήρη-

ση διαδρόµων, περίφραξης) γι αυτό και  ο ∆ήµος οφείλει άµεσα να βελτιώσει τις ανω-

τέρω  αναφερόµενων  υπηρεσιών  καθώς  και  να  εξασφάλιση  την  επάρκεια  κατάλληλου

προσωπικού ώστε να δικαιολογείται η επιβολή των αναφερόµενων τελών στο άρθρο 6.

• Στο άρθρο 20-Τελικές ∆ιατάξεις παρ.12 να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά

µε τη λειτουργία  εναλλακτικών µορφών ενταφιασµού (π.χ. αποτεφρωτήρες) σε σχέση µε

τις ισχύουσες µορφές(ενταφιασµούς) και την αλληλεπίδραση αυτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 7/2016.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                       

                                                          ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


