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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  8/25-7-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:  Γνωµοδότηση επί του τελικού σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας
Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης.

Στο Ν. Ρύσιο, σήµερα,  ∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 19.00 στο Γραφείο
της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου  Θέρµης  συνήλθε  σε
συνεδρίαση  το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου
Θέρµης,  ύστερα  από  την  22502/20-07-2016  πρόσκληση  του  προέδρου
Χρήστου  Θωµάρεϊς,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
      3.  ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ
      4.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
      5.  ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωµάρεϊς Χρήστος εισηγούµενος το 1ο θέµα  της ηµερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:
Έπειτα  από  την  εισήγηση  του  Γ.Γ.  Του  ∆ήµου  Θέρµης,  περί  του  τελικού
σχεδίου κανονισµού λειτουργίας των  κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης, πρέπει
το συµβούλιο να γνωµοδοτήσει σχετικά και να προτείνει τυχόν τροποποιήσεις
ή να προβεί σε επισηµάνσεις πριν το σχέδιο εγκριθεί από το Συµβούλιο.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να εισηγηθεί θετικά επί του σχεδίου µε τις εξής παρατηρήσεις:

1. Να υπάρχει  παράταση  της ταφής από πενταετία σε επταετία γιατί το
έδαφος  στα  κοιµητήρια  είναι  ασβεστολιθικό  και  πολλές  φορές  τάφοι  που
ανοίχθηκαν χρειάσθηκε να συνεχιστεί η παραµονή του ενταφιασµού.



2. Το τέλος για την αρχική ταφή να µειωθεί από 250 Ευρώ σε 150 Ευρώ
και  το  τέλος  250 Ευρώ  ανά  έτος  για  κάθε  επόµενο  έτος  της  επταετίας  να
µειωθεί σε 150 Ευρώ.

3. Να µην υπάρχει αναδροµικό τέλος, αλλά τα ποσά που θα πληρωθούν
να  ισχύουν  από  τη  ψήφιση  της  απόφασης  επί  του  τελικού  σχεδίου
Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης.

Το  συµβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  το  σχέδιο  του  κανονισµού,  της
εισήγηση του προέδρου και του Γ.Γ. Καθώς και 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.∆.  1140/1972  “Περί  τροποποιήσεως,  συµπληρώσεως  και
κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίο  κείµενο  των  περί  καταστάσεως  ∆ηµοτικών  και
Κοινοτικών Υπαλλήλων διατάξεων”
4. του Π∆ 210/1975 “Περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής νεκρών και
οστών ανθρώπων|”
5. του  Ν.  547/1977  “Περί  ∆ιοικήσεως  των  µη  ενοριακών  ναών  των
Κοιµητηρίων”
6. της Υ.Α. Αριθ. Α5/1210 της 19 Απρι./10 Μαϊου 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 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός  Κώδικας)
10. του  Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-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  ∆ήµου  (απόφαση
343/2011)
15. του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
16. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοτικών Νεκροταφείων.

Αποφασίζει οµόφωνα

Συµφωνεί επί της αρχής µε το τελικό σχέδιο λειτουργίας των κοιµητηρίων του
∆ήµου Θέρµης µε τις εξής παρατηρήσεις:

1. Να υπάρχει  παράταση  της ταφής από πενταετία σε επταετία γιατί το
έδαφος  στα  κοιµητήρια  είναι  ασβεστολιθικό  και  πολλές  φορές  τάφοι  που
ανοίχθηκαν χρειάσθηκε να συνεχιστεί η παραµονή του ενταφιασµού.



2. Το τέλος για την αρχική ταφή να µειωθεί από 250 Ευρώ σε 150 Ευρώ
και  το  τέλος  250 Ευρώ  ανά  έτος  για  κάθε  επόµενο  έτος  της  επταετίας  να
µειωθεί  σε 150 Ευρώ.

3. Να µην υπάρχει αναδροµικό τέλος, αλλά τα ποσά που θα πληρωθούν
να  ισχύουν  από  τη  ψήφιση  της  απόφασης  επί  του  τελικού  σχεδίου
Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2016

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε   το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως
ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ


