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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 19ης/31-10-2014 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 5ο: Εισήγηση  τροποποίησης  τελών  και  δικαιωμάτων  για  τη  χρήση  των  δημοτικών 
κοιμητηρίων.

Στην  Αγιά,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  σήμερα  Παρασκευή  31/10/2014,  ώρα 
15:30 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 
μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14508/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις  
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπ/κό Μέλος

Απόντες
7. Γκουντάρας Αντώνης1, Πρόεδρος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος 
Μπουρνάκας Ιωάννης.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν:  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ.  Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα 
Μπαρτζώκα Αθανασία.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας:  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 5ο: Εισήγηση  τροποποίησης  τελών  και  δικαιωμάτων  για  τη  χρήση  των  δημοτικών 
κοιμητηρίων.

1 Προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπανός 
Ιωάννης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

«Με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή  
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Με την υπ’ αριθμ. 87/2013(ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
Αγιάς  καθορίστηκαν  τα  τέλη  και  δικαιώματα  για  την  χρήση  των  δημοτικών  κοιμητηρίων  
συμπληρώνοντας  τον Κανονισμό Λειτουργίας των (αριθμ. 54/2013 Απόφαση Δ.Σ.).

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το δικαίωμα ενταφιασμού στα 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. Επίσης καθορίζεται το τέλος ανακομιδής  
οστών (εκταφή) στα 75,00 €.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπηρεσίας των δημοτικών κοιμητηρίων, ο νόμος  
αφήνει στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια να επιλέξουν αν τα έσοδα αυτά θα καλύπτουν όλες ή  
μέρος μόνο των συνολικών δαπανών λειτουργίας τους. 

Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών  
δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου.

Επειδή: 
- το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Αγιάς, που ασχολείται με τις ταφές και εκταφές, επαρκεί μόνο  

για να καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς και όχι των υπόλοιπων Δημοτικών  
Ενοτήτων  λαμβάνοντας  υπόψη  συνάμα  και  τις  μεγάλες  χιλιομετρικές  αποστάσεις  των  λοιπών  
κοιμητηρίων από την έδρα του Δήμου που στεγάζεται η αρμόδια υπηρεσία και

- ότι δεν υπάρχει μόνιμος υπάλληλος νεκροταφείων στις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Μελιβοίας  
& Λακέρειας και δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος ή η δυνατότητα  πρόσληψης υπαλλήλου με δίμηνη,  
τετράμηνη ή οκτάμηνη σύμβαση για την πλήρωση του σκοπού αυτού,

προτείνουμε έως ότου ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα :
Α) να μειωθεί το τέλος ενταφιασμού από 175,00 € σε 75,00€ για τις ΔΕ Ευρυμενών, Μελιβοίας &  
Λακέρειας που θα μοιράζεται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 15,00 € /έτος,
Β) να καταργηθεί το τέλος ανακομιδής οστών ύψους 75,00€ για τις ΔΕ Ευρυμενών, Μελιβοίας &  
Λακέρειας,
Γ) Για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάς τα προαναφερόμενα τέλη να παραμείνουν ως έχουν και ισχύουν  
σύμφωνα με την αριθμ. 87/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010,
- την υπ’ αριθμ. 87/2013(ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων» , η οποία 
ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 8437/83705/16-5-2013 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
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Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την τροποποίηση τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των 
δημοτικών  κοιμητηρίων,  που  είχαν  καθορισθεί  την  υπ’  αριθμ.  87/2013  (ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και συγκεκριμένα:

Εισηγείται  την  αντικατάσταση  του  εδαφίου  β  της  παραγράφου  Α,  της  υπ’  αριθμ.87/2013 
(ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, ως εξής: 
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 για τη Δημοτική Ενότητα 
Αγιάς.

- 75,00€ που μοιράζονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 15,00€/έτος για τις Δημοτικές Ενότητες 
Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας.

δ. Τέλος ανακομιδής οστών:
- 75,00€ για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάς.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  υπ’  αριθμ.87/2013  (ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ)  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγιάς.

Η παρούσα να αποσταλεί για την προβλεπόμενη έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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