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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
87/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 14ο :

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών
κοιμητηρίων.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση1 του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
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6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος3
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα θέματα 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων
εκτός της ημερήσιας διάταξης.
2
Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 14ο :

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών
κοιμητηρίων.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη
δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων
αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία
κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας
ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. (άρθρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06)
Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. (άρθρο 1 παρ.1 ΑΝ 582/68).
Τα δικαιώματα ταφής και γενικά η λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών
κοιμητηρίων, ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο , κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68) Ο
Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ και
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου.
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που
επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και
γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68)
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το
άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣΔΔΑ
εγκ.41/12243/14.06.2007)
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Με την υπ’ αριθμ. 54/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-ΒΕ5) απόφαση του Δημοτικού
συμβουλίου ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων που ανήκουν στο
Δήμο μας και ορίστηκαν τα ιδιαίτερα θέματα λειτουργίας του.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η
οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται η
προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την
επιβολή τελών και δικαιωμάτων για τα κοιμητήρια του Δήμου μας, τα οποία ορίζει ως
εξής:
«α. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου για τους ήδη υπάρχοντες και ήδη
δηλωθέντες καθώς και για εκείνους που θα δηλωθούν στο εξής:
 400,00 ευρώ /έτος για την Αγιά &
 200,00 ευρώ /έτος για τα λοιπά χωριά όλων των ΔΕ.
β. Δικαίωμα ενταφιασμού
 175,00 ευρώ εκ των οποίων 100,00 ευρώ προκαταβάλλονται για την έκδοση
άδειας ενταφιασμού και τα λοιπά 75,00 ευρώ μοιράζονται σε πέντε ισόποσες
δόσεις των 15,00 ευρώ /έτος
γ. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
 για μία διετία πέραν την πενταετίας 30,00 ευρώ /έτος δηλαδή 60,00 ευρώ την
διετία
 για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο 60,00 ευρώ /έτος δηλαδή 120,00 ευρώ την
δεύτερη διετία
δ. Τέλος ανακομιδής οστών
 Το τέλος ανακομιδής οστών ορίζεται στα 75,00 ευρώ».
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ύψος των τελών των κοιμητηρίων.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία προτάθηκε να μειωθεί το ποσό του
δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου για την ΔΕ Αγιάς και για τα λοιπά
χωριά όλων των Δημοτικών Ενοτήτων από 400,00 ευρώ /έτος και 200,00 ευρώ /έτος
αντίστοιχα σε 150,00 ευρώ/ανά έτος για την ΔΕ Αγιάς και 80,00 ευρώ/ανά έτος για τα
λοιπά χωριά όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, αφού άλλωστε καλύπτεται η
ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Επίσης τοποθετήθηκε επί της τελικής πρότασης ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος
μειοψηφίας κ. Βασίλειος Καψάλης που είπε: «Κύριε Πρόεδρε εγώ θα καταψηφίσω την
εισήγηση, θεωρώντας ότι τα τέλη είναι υπερβολικά ακόμα και με τη μείωση στην τιμή
των οικογενειακών τάφων που συμφωνήθηκε μετά τη συζήτηση. Αυτά τα ποσά δεν
μπορούν να πληρωθούν στα χωριά μας.
Άλλωστε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αγιάς το οποίο δουλεύει η Δημοτική Αρχή
και θα έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει προϋπόθεση να φύγει το
κοιμητήριο από τη σημερινή του θέση, άρα δεν τίθεται θέμα χωρητικότητας.
Σ’ αυτή την οικονομική συγκυρία αν πάρουμε μια τέτοια απόφαση θα γεμίσουμε με
θλίψη τους συνδημότες μας.
Εγώ το καταψηφίζω».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κου Ιωάννη Σπανού,
- το άρθρο75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06,
- το άρθρο 1 παρ.1 κ άρθρο 4 ΑΝ 582/68,
- την ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007,
- την υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία
εισηγείται την επιβολή των τελών,
- την υπ’ αριθμ.54/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-ΒΕ5) με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού
λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου»,
- τις ανάγκες συντήρησης των κοιμητηρίων,
- τη συζήτηση και τις αλλαγές επί της εισήγησης και
- την τοποθέτηση του κου Καψάλη

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Καθορίζει τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των δημοτικών κοιμητηρίων που θα
ισχύουν εφ’ εξής στο Δήμο Αγιάς:
α. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου: για τους ήδη υπάρχοντες και ήδη
δηλωθέντες καθώς και για εκείνους που θα δηλωθούν στο εξής:
- 150,00 €/έτος για την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς.
- 80,00 €/έτος για τις λοιπές Κοινότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
β. Δικαίωμα ενταφιασμού:
- 175,00€ εκ των οποίων 100,00€ προκαταβάλλονται για την έκδοση άδειας
ενταφιασμού και τα λοιπά 75,00€ μοιράζονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των
15,00 € /έτος.
γ. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής):
- για μία διετία πέραν την πενταετίας 30,00 €/έτος δηλαδή 60,00€ την διετία.
- για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο 60,00 €/έτος δηλαδή 120,00€ την δεύτερη διετία.
δ. Τέλος ανακομιδής οστών:
- Το τέλος ανακομιδής οστών ορίζεται στα 75,00€.
Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Β.Δ
24-9/20-10-1958.
Μειοψήφισε δημοτικός σύμβουλος κ.
καταγράφονται στην τοποθέτησή του.

Καψάλης Βασίλειος για τους λόγους που

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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