
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το υπ αριθµ.  46/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ∆ήµου

Θέρµης

  Αριθµ. Αποφ. 482/2016              ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση

Τελών  λειτουργίας  των κοιµητηρίων  ∆ήµου

Θέρµης. 

  

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα

8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 40051/18-11-2016

πρόσκληση  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75του

Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει

νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη ,δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος                          1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

4. Γεωργαλή Ζωή    

5. Γκιζάρης Στέργιος

6. Αναγνώστου Πασχάλης

7. Αποστόλου Στυλιανός

8. Καρκατζούνης Θεοφάνης

  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        

  

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης, για

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κος Πράτανος Απόστολος.

       Ο Αντιπρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περ. ζ) του ίδιου άρθρου εισηγείται προς το

∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

Με την υπ’ αριθµ. 428/2011 και 620/2011 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε και

τροποποιήθηκε  αντίστοιχα  ο  κανονισµός  λειτουργίας  των  ∆ηµοτικών  Κοιµητηρίων  ∆ήµου

Θέρµης.

 Στη  συνέχεια, έθεσε  υπόψη την εισήγηση του  γενικού  Γραµµατέα του δήµου  µε  την  οποία

υποβάλει το σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας των κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης και πρότεινε

τον καθορισµό των τελών λειτουργίας τους που συµπεριλαµβάνονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του

σχετικού σχεδίου ως εξής: 
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 Η καταβολή των επιβαλλοµένων τελών για  τον ενταφιασµό, την εκταφή ή τις παρατάσεις

αυτών  και  την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων  καθαριότητας,

εξωραϊσµού  κ.λπ. των νεκροταφείων και των υπηρεσιών αυτών να καθοριστεί ως εξής:

• ∆ιακόσια  (200  €) για  την  αρχική  πενταετή  (5)  (επταετή  (7)  για  το  νεκροταφείο  1ης

ζώνης  Τριλόφου)  παραχώρηση  τάφων  (στο  ποσό  περιλαµβάνονται  τα  έξοδα

ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)

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

• Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη

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

• Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη

ισχύος του παρόντος κανονισµού.

• Εβδοµήντα  πέντε  ευρώ  (75  €) για  τη  δεκαετή  (10)  φύλαξη  των  οστών  στο

οστεοφυλάκιο  (στο  τέλος  συµπεριλαµβάνεται  το  κόστος  της  οστεοθήκης).  Μετά  την

παρέλευση  δέκα  ετών  υπάρχει  δικαίωµα  παράτασης  για  άλλα  δέκα  (10)  έτη  µε

αντίστοιχο τέλος ίσο µε πενήντα ευρώ (50 €).

Μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής η αίτηση παράτασης είναι δυνατό να είναι ετήσιας ή

διετούς διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις µετά τα δύο πρώτα χρόνια παράτασης.

Ωστόσο,  µετά  τα  τέσσερα  χρόνια  παράτασης  οι  αιτήσεις  θα  έχουν  ετήσια  διάρκεια.  Σε

περίπτωση  που  η  αιτούµενη  παράταση  ταφής  είναι  εξαµηνιαίας  διάρκειας  το  τέλος  που

καταβάλλεται είναι ανάλογο (1/2 του εκάστοτε ετήσιου προβλεπόµενου τέλους ανάλογα µε τη

χρονική στιγµή υποβολής του αιτήµατος).

Σε  περίπτωση  που  µετά  την  ολοκλήρωση  του  χρόνου  υποχρεωτικής  ταφής  ή  παράτασης

ταφής  µέχρι  την  εκταφή  µεσολαβεί  διάστηµα  µεγαλύτερο  του  ενός  (1)  µήνα,  τότε

καταβάλλεται  ανάλογο  τέλος  παράτασης,  δηλαδή  η  οφειλή  υπολογίζεται  µε  το  1/12  του

αναλογούντος ετήσιου τέλους, κατά µήνα.

Για τους θανόντες από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό,

τα τέλη παράτασης ταφής υπολογίζονται µετά την υποχρεωτική 10ετή ταφή.

Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής: 

• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου (υποχρεωτικής ταφής) προκαταβάλλονται στο

Ταµείο του κατά τη δήλωση θανάτου. 

• Τα τέλη παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου, µε ευθύνη των

υπόχρεων. 

• Αν  εντός  διµήνου  πριν  από  τη  λήξη  της  υποχρεωτικής  ταφής  ή  της  χορηγηθείσας

παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα αναλογούντα τέλη, ενώ έχει

καταβληθεί προσπάθεια ειδοποίησης από το Γραφείο Νεκροταφείων µε οποιονδήποτε

από  τους  περιγραφόµενους  τρόπους  (αποστολή  επιστολών,  τηλεφωνική  επικοινωνία,

γενική  ανακοίνωση  τοιχοκολληµένη  στους  χώρους  του  νεκροταφείου,  τοποθέτηση

ειδικού σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί του τάφου), γίνεται εκταφή από το

∆ήµο  χωρίς  καµία  διατύπωση  και  τα  οστά  εναποτίθενται  στο  χωνευτήριο.  Τα  τέλη

εκταφής και τυχόν οικονοµικές οφειλές καταλογίζονται στους υπόχρεους συγγενείς µε

τη σύνταξη χρηµατικών καταλόγων από το αρµόδιο Τµήµα Εσόδων και τη βεβαίωσή

τους από το Τµήµα Ταµείου.

• Αν κάποιος υπόχρεος συγγενής δεν επιθυµεί την παράταση της υποχρεωτικής ταφής

του  θανόντος,  µε  αίτηση  του  προς  το  ∆ήµο,  εντός  δύο  (2)  µηνών  πριν  τη  λήξη  του

χρονικού  ορίου,  δύναται  να  ζητήσει  την  εκταφή  του.  Τα  τέλη  εκταφής

προκαταβάλλονται στο ταµείο του ∆ήµου. 
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Από τα τέλη της αρχικής υποχρεωτικής παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης

οστών απαλλάσσονται: 

1. Οι  υπηρετούντες  στο  στρατό  ξηράς,  το  ναυτικό  και  την  αεροπορία,  εφόσον

αποβιώσουν σε εντεταλµένη υπηρεσία. 

2. Οι  άποροι  δηµότες  που  είναι  µόνιµοι  κάτοικοι  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Η  οικονοµική

αδυναµία  του  θανόντος  αποδεικνύεται  µε  το  εκκαθαριστικό  σηµείωµα  της

φορολογικής του δήλωσης, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά µε έκθεση κοινωνικής

έρευνας από κοινωνική λειτουργό του ∆ήµου ή των νοµικών του προσώπων. Η ταφή

γίνεται µε  εντολή του Αντιδηµάρχου που εποπτεύει τις οικονοµικές υπηρεσίες και του

Αντιδηµάρχου  Νεκροταφείων.  Ο  δωρεάν  ενταφιασµός  εγκρίνεται  από  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο.

Επίσης:

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων

υπέρ  προσώπων,  οι  οποίοι  µε  την  εθνική,  πολιτική  και  κοινωνική  δράση  τους

προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στον ∆ήµο. 

2. Η ταφή των σωρών γίνεται δωρεάν µέχρι  πέντε (5) ή επτά (7) έτη, αν πρόκειται να

ενταφιαστούν  στα  Νεκροταφεία  Τριλόφου  ή  Περιστεράς.  Πριν  τη  λήξη  της

υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να προσέλθουν στο ∆ήµο και να

δηλώσουν την επιθυµία τους για την εκταφή, η οποία θα γίνεται  ατελώς,  Επίσης το

∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει για την ατελώς παράταση ταφής.

3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωµα επί αυτών εξαντλείται

µε την ανακοµιδή του νεκρού. 

Τέλος : 

1. Βρέφη και νήπια µέχρι πέντε (5) ετών ενταφιάζονται  δωρεάν για πέντε (5)  έτη, σε

ιδιαίτερο χώρο του νεκροταφείου, αν υπάρχει. Ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η

πρώτη  Ιανουαρίου  του  έτους  γέννησης.  Για  παιδιά  άνω  των  πέντε  (5)  ετών

καταβάλλεται  το  αντίστοιχο  δικαίωµα  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  7  του  παρόντος

Κανονισµού.

2. ∆ύο (2) µήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να

προσέλθουν  για την εκταφή του νηπίου ή για την αίτηση χορήγησης παράτασης της

ταφής,  εφ’  όσον  υπάρχει  δυνατότητα  ως  προς  τη  διαθεσιµότητα  του  χώρου,

καταβάλλοντας  το  σχετικό  τέλος που  στην  περίπτωση  αυτή  είναι  ίσο  µε  το  µισό

αντίστοιχο της παράτασης ταφής.

3. Σε  αντίθετη  περίπτωση  µετά  από  δύο  (2)  µήνες  η  Υπηρεσία  µπορεί  να  ενεργήσει

αυτεπάγγελτα  την  εκταφή,  αφού  πρώτα  έχει  εξαντλήσει  κάθε  πρόσφορο  µέσο

ενηµέρωσης των υπόχρεων.

4. Ανήλικοι θανόντες (µε ηλικία µικρότερη ή ίση των 18 ετών) θα ενταφιάζονται για 15

έτη  µε  κόστος  ίσο  µε  αυτό  της  αρχικής  παραχώρησης  του  άρθρου  6 του  παρόντος.

Μετά την πάροδο των 15 ετών θα γίνεται υποχρεωτικά εκταφή και τοποθέτηση των

οστών στο οστεοφυλάκιο µε τα τέλη που περιγράφονται παραπάνω.
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 Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή

των  τελών  λειτουργίας  των  κοιµητηρίων  ∆ήµου  Θέρµης  ως  ανωτέρω  και  κάλεσε  την

Οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  

 Τα συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών κοινοτήτων εξέφρασαν τις απόψεις τους ως προς τη

διαµόρφωση των τελών µε τις αριθ. 16/2016 του Τ.Σ. του Πλαγιαρίου,  18/2016 του Τ.Σ. του

Τριλόφου, τη  12/2016 του Τ.Σ. της Καρδίας, τη  10/2016 του Τ.Σ. του Κάτω Σχολαρίου, τη

16/2016 του Τ.Σ. του Νέου Ρυσίου, την  20/2016 του Τ.Σ. των Ταγαράδων, την 87/2016 του

Τ.Σ.  της  Θέρµης,  τη 12/2016  του  Τ.Σ.  της   Νέα  Ραιδεστού,  τη 16/2016  του  Τ.Σ.  των

Βασιλικών, τη 10/2016 του Τ.Σ. της Περιστεράς, την 9/2016 του Τ.Σ. της Αγίας Παρασκευής,

τη  10/2016 του Τ.Σ. του Αγίου Αντωνίου και την 7/2016 του Τ.Σ. της Σουρωτής.

      

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου της και τις

διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς  και τις αποφάσεις  428 &  620/2011 του  ∆.Σ.  του  ∆ήµου

Θέρµης

             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση των Τελών λειτουργίας  των  κοιµητηρίων

∆ήµου Θέρµης όπως κατωτέρω:

Η  καταβολή  των  επιβαλλοµένων  τελών  για  τον  ενταφιασµό,  την  εκταφή  ή  τις  παρατάσεις

αυτών  και  την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων  καθαριότητας,

εξωραϊσµού  κ.λπ. των νεκροταφείων και των υπηρεσιών αυτών καθορίζεται  ως εξής:

• ∆ιακόσια  (200  €) για  την  αρχική  πενταετή  (5)  (επταετή  (7)  για  το  νεκροταφείο  1ης

ζώνης  Τριλόφου)  παραχώρηση  τάφων  (στο  ποσό  περιλαµβάνονται  τα  έξοδα

ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)

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

• Εκατό ευρώ (100 €) ανά έτος για τα επόµενα δύο έτη

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

• Πενήντα ευρώ (50 €) για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη

ισχύος του παρόντος κανονισµού.

• Εβδοµήντα  πέντε  ευρώ  (75  €) για  τη  δεκαετή  (10)  φύλαξη  των  οστών  στο

οστεοφυλάκιο  (στο  τέλος  συµπεριλαµβάνεται  το  κόστος  της  οστεοθήκης).  Μετά  την

παρέλευση  δέκα  ετών  υπάρχει  δικαίωµα  παράτασης  για  άλλα  δέκα  (10)  έτη  µε

αντίστοιχο τέλος ίσο µε πενήντα ευρώ (50 €).

Μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής η αίτηση παράτασης είναι δυνατό να είναι ετήσιας ή

διετούς διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις µετά τα δύο πρώτα χρόνια παράτασης.

Ωστόσο,  µετά  τα  τέσσερα  χρόνια  παράτασης  οι  αιτήσεις  θα  έχουν  ετήσια  διάρκεια.  Σε

περίπτωση  που  η  αιτούµενη  παράταση  ταφής  είναι  εξαµηνιαίας  διάρκειας  το  τέλος  που

καταβάλλεται είναι ανάλογο (1/2 του εκάστοτε ετήσιου προβλεπόµενου τέλους ανάλογα µε τη

χρονική στιγµή υποβολής του αιτήµατος).

Σε  περίπτωση  που  µετά  την  ολοκλήρωση  του  χρόνου  υποχρεωτικής  ταφής  ή  παράτασης

ταφής  µέχρι  την  εκταφή  µεσολαβεί  διάστηµα  µεγαλύτερο  του  ενός  (1)  µήνα,  τότε

καταβάλλεται  ανάλογο  τέλος  παράτασης,  δηλαδή  η  οφειλή  υπολογίζεται  µε  το  1/12  του

αναλογούντος ετήσιου τέλους, κατά µήνα.

Για τους θανόντες από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό,

τα τέλη παράτασης ταφής υπολογίζονται µετά την υποχρεωτική 10ετή ταφή.
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Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής: 

• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου (υποχρεωτικής ταφής) προκαταβάλλονται στο

Ταµείο του κατά τη δήλωση θανάτου. 

• Τα τέλη παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο Ταµείο του ∆ήµου, µε ευθύνη των

υπόχρεων. 

• Αν  εντός  διµήνου  πριν  από  τη  λήξη  της  υποχρεωτικής  ταφής  ή  της  χορηγηθείσας

παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα αναλογούντα τέλη, ενώ έχει

καταβληθεί προσπάθεια ειδοποίησης από το Γραφείο Νεκροταφείων µε οποιονδήποτε

από  τους  περιγραφόµενους  τρόπους  (αποστολή  επιστολών,  τηλεφωνική  επικοινωνία,

γενική  ανακοίνωση  τοιχοκολληµένη  στους  χώρους  του  νεκροταφείου,  τοποθέτηση

ειδικού σηµειώµατος σε κάποιο εµφανές σηµείο επί του τάφου), γίνεται εκταφή από το

∆ήµο  χωρίς  καµία  διατύπωση  και  τα  οστά  εναποτίθενται  στο  χωνευτήριο.  Τα  τέλη

εκταφής και τυχόν οικονοµικές οφειλές καταλογίζονται στους υπόχρεους συγγενείς µε

τη σύνταξη χρηµατικών καταλόγων από το αρµόδιο Τµήµα Εσόδων και τη βεβαίωσή

τους από το Τµήµα Ταµείου.

• Αν κάποιος υπόχρεος συγγενής δεν επιθυµεί την παράταση της υποχρεωτικής ταφής

του  θανόντος,  µε  αίτηση  του  προς  το  ∆ήµο,  εντός  δύο  (2)  µηνών  πριν  τη  λήξη  του

χρονικού  ορίου,  δύναται  να  ζητήσει  την  εκταφή  του.  Τα  τέλη  εκταφής

προκαταβάλλονται στο ταµείο του ∆ήµου. 

Από τα τέλη της αρχικής υποχρεωτικής παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης

οστών απαλλάσσονται: 

1. Οι υπηρετούντες στο στρατό ξηράς, το ναυτικό και την αεροπορία, εφόσον αποβιώσουν σε

εντεταλµένη υπηρεσία. 

2. Οι άποροι δηµότες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης. Η οικονοµική αδυναµία

του  θανόντος  αποδεικνύεται  µε  το  εκκαθαριστικό  σηµείωµα  της  φορολογικής  του

δήλωσης,  το  οποίο  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  µε  έκθεση  κοινωνικής  έρευνας  από

κοινωνική λειτουργό του ∆ήµου ή των νοµικών του προσώπων. Η ταφή γίνεται µε  εντολή

του  Αντιδηµάρχου  που  εποπτεύει  τις  οικονοµικές  υπηρεσίες  και  του  Αντιδηµάρχου

Νεκροταφείων. Ο δωρεάν ενταφιασµός εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Επίσης:

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων

υπέρ  προσώπων,  οι  οποίοι  µε  την  εθνική,  πολιτική  και  κοινωνική  δράση  τους

προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στον ∆ήµο. 

2. Η ταφή των σωρών γίνεται δωρεάν µέχρι  πέντε (5) ή επτά (7) έτη, αν πρόκειται να

ενταφιαστούν  στα  Νεκροταφεία  Τριλόφου  ή  Περιστεράς.  Πριν  τη  λήξη  της

υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να προσέλθουν στο ∆ήµο και να

δηλώσουν την επιθυµία τους για την εκταφή, η οποία θα γίνεται  ατελώς,  Επίσης το

∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει για την ατελώς παράταση ταφής.

3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωµα επί αυτών εξαντλείται

µε την ανακοµιδή του νεκρού. 
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Τέλος : 

1. Βρέφη και νήπια µέχρι πέντε (5) ετών ενταφιάζονται  δωρεάν για πέντε (5)  έτη, σε

ιδιαίτερο χώρο του νεκροταφείου, αν υπάρχει. Ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η

πρώτη  Ιανουαρίου  του  έτους  γέννησης.  Για  παιδιά  άνω  των  πέντε  (5)  ετών

καταβάλλεται  το  αντίστοιχο  δικαίωµα  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  7  του  παρόντος

Κανονισµού.

2. ∆ύο (2) µήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής οι υπόχρεοι συγγενείς οφείλουν να

προσέλθουν  για την εκταφή του νηπίου ή για την αίτηση χορήγησης παράτασης της

ταφής,  εφ’  όσον  υπάρχει  δυνατότητα  ως  προς  τη  διαθεσιµότητα  του  χώρου,

καταβάλλοντας  το  σχετικό  τέλος που  στην  περίπτωση  αυτή  είναι  ίσο  µε  το  µισό

αντίστοιχο της παράτασης ταφής.

3. Σε  αντίθετη  περίπτωση  µετά  από  δύο  (2)  µήνες  η  Υπηρεσία  µπορεί  να  ενεργήσει

αυτεπάγγελτα  την  εκταφή,  αφού  πρώτα  έχει  εξαντλήσει  κάθε  πρόσφορο  µέσο

ενηµέρωσης των υπόχρεων.

4. Ανήλικοι θανόντες (µε ηλικία µικρότερη ή ίση των 18 ετών) θα ενταφιάζονται για 15

έτη  µε  κόστος  ίσο  µε  αυτό  της  αρχικής  παραχώρησης  του  άρθρου  6 του  παρόντος.

Μετά την πάροδο των 15 ετών θα γίνεται υποχρεωτικά εκταφή και τοποθέτηση των

οστών στο οστεοφυλάκιο µε τα τέλη που περιγράφονται παραπάνω.

Η  παρούσα  απόφαση  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  ∆ήµου  και  στην

ιστοσελίδα του ∆ήµου πριν την υποβολή της στο ∆.Σ.

 ∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης µε το ύψος των τελών και τη συνολική διαχείριση

του κανονισµού γενικότερα.

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ.  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  καθώς  προτάθηκε  να  επιβληθεί η υψηλότερη

τιµή τελών από αυτές που συµπεριλήφθηκαν στις αποφάσεις των συµβουλίων των ∆ηµοτικών

και Τοπικών κοινοτήτων.

Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος αποδέχεται τα σχέδιο τελών µε την προϋπόθεση της εφαρµογής

και των υπολοίπων όρων του κανονισµού αλλά και της δυνατότητας τροποποίησης τους αν

παραστεί ανάγκη. Επίσης  καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής, προτάσεις του συµβούλου της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης  και  µέλος  της  παράταξης  «Παρέµβαση  Πολιτών»   κου

Γιαννακούλα Αποστόλου  προκειµένου  να ληφθούν  υπόψη κατά την  έγκριση/κατάρτιση  του

κανονισµού των κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

       H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 482/2016.

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

         ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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