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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 22ο:

Έγκριση τροποποίησης τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών
κοιμητηρίων.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση 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 Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης
τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 22ο:

Έγκριση τροποποίησης τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών
κοιμητηρίων.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος 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)
Με την υπ’ αριθμ. 54/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-ΒΕ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων που ανήκουν στο Δήμο μας και ορίστηκαν
τα ιδιαίτερα θέματα λειτουργίας του.
Με την υπ’ αριθμ. 87/2013(ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
καθορίστηκαν τα τέλη και δικαιώματα για την χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τον
Κανονισμό Λειτουργίας των κοιμητηρίων. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την 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 €.
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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. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και
για τροποποιήσεις των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.185/2014 ομόφωνη απόφασή της και αφού έλαβε υπόψη
τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπηρεσίας των δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και ότι:
1. 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,
2. ο Νόμος αφήνει στα δημοτικά συμβούλια να επιλέξουν αν τα έσοδα αυτά θα καλύπτουν όλες ή
μέρος μόνο των συνολικών δαπανών λειτουργίας τους,
3. το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Αγιάς, που απασχολείται με τις ταφές και εκταφές, επαρκεί
μόνο για να καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς και όχι των υπόλοιπων
Δημοτικών Ενοτήτων,
4. οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις των λοιπών κοιμητηρίων από την έδρα του Δήμου που
στεγάζεται η αρμόδια υπηρεσία, καθίστα αδύνατη την εξυπηρέτησή τους,
5. δεν υπάρχει μόνιμος υπάλληλος νεκροταφείων στις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Μελιβοίας
και Λακέρειας και δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος ή η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλου με
δίμηνη, τετράμηνη ή οκτάμηνη σύμβαση για την πλήρωση του σκοπού αυτού,
6. παραμένει ο περιορισμός προσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρο 11 του
Ν. 3833/2010, όπως αυτό ισχύει,
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
- να μειωθεί το τέλος ενταφιασμού από 175,00 € σε 75,00€ για τις Δημοτικές Ενότητες
Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας που θα μοιράζεται σε πέντε ισόποσες δόσεις των
15,00€/έτος,
- να καταργηθεί το τέλος ανακομιδής οστών ύψους 75,00€ για τις Δημοτικές Ενότητες
Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας,
- να παραμείνουν στη Δημοτική Ενότητα Αγιάς τα προαναφερόμενα τέλη ως έχουν και ισχύουν
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη Δημιουργική
Πορεία» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσω την εισήγηση μόνο και
μόνο για διευκολυνθεί ο κόσμος. Αλλά για να λέμε τα πράγματα με τα’ όνομά τους, για το Δήμο μας
αυτό είναι πισωγύρισμα. Δείχνει αδυναμία να δημιουργήσει και να υποστηρίξει τα τμήματα. Εμείς ως
δημοτική Αρχή βρήκαμε έναν Κανονισμό Κοιμητηριών, από την πρώην Δήμαρχο κα Χριστούλα και
προχωρήσαμε με βάση αυτόν, προσλαμβάνοντας μόνιμο προσωπικό, κάνοντας βήματα μπροστά. Τώρα
αυτό είναι βήμα πίσω και πρέπει να το δούμε σοβαρά».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδας Ιωάννης,
είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν διαφωνώ με την μείωση των οποιωνδήποτε τελών, μ’ αυτό που
διαφωνώ και ενώ πρέπει να γίνει αυτή η μείωση και να καταργηθούν αυτοί οι φόροι, αυτό συνοδεύεται
από την έλλειψη υπηρεσιών του Δήμου και του Κράτους απέναντι στους πολίτες. Πράγματα που τα
έχουμε πληρωμένα με φόρους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ δεν έχω δει τα τελευταία πέντε χρόνια,
που το Κράτος έχει χρηματοδοτήσει με 200.000,00€ τους τραπεζίτες να κάνει το ίδιο και για το Δήμο
Αγιάς για να συντηρεί τα νεκροταφεία του. Δεν δέχομαι να λέει ο Δήμαρχος ότι αναγκάζεται εκ των
πραγμάτων και δεν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη λογική και ας ξέρω πιο
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είναι το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και πόσο ασφυκτικό είναι. Δεν διαφωνώ μαζί σας για το αν
έχετε δίκαιο γι αυτό που κάνετε, διαφωνώ με την ηττοπαθή στάση σας και ότι δεν έχετε το σθένος να
διεκδικήσετε από το Κράτος τους απαιτούμενους πόρους. Γι αυτό ως “Λαϊκή Συσπείρωση”
καταψηφίζουμε».
Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Η θέση όλης της
Αυτοδιοίκησης είναι μία, ομόφωνη και αδιαίρετη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Αυτοδιοίκηση χωρίς
μόνιμο προσωπικό, χωρίς μόνιμες δομές. Δεν υπάρχει κανείς αυτοδιοικητικός που να λέει ότι: “θα
πάω στη λύση εργολάβου στα σκουπίδια ή στη λύση του ιδιώτη για να κάνει ταφές και εκταφές”. Δεν
υπάρχει τέτοιος αιρετός. Λειτουργούμε όμως κάτω από μια πραγματικότητα η οποία είναι αυτή που
συζητάμε τώρα. Δηλαδή ότι υπάρχει ο μνημονιακός Νόμος που δεν μας αφήνει να κάνουμε καμία
πρόσληψη. Υπάρχει η στρέβλωση στο Νόμο, που εγώ προσωπικά ως εκπρόσωπος της Ελληνικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Kongress την έχω αναφέρει, ότι είναι αδιανόητο να παρεμβαίνει η
Κεντρική Διοίκηση σε φόρους που είναι ανταποδοτικοί, γιατί όταν μιλάμε για καθαριότητα δεν μας
δίνει ούτε ένα ευρώ το Κράτος, η Κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα για να κάνουμε αποκομιδή
απορριμμάτων ούτε για να καθαρίζουμε τα κοιμητήριά μας, άρα δεν θα έπρεπε να έχει λόγο στις
προσλήψεις που αναφέρονται σ’ αυτόν τον τομέα, γιατί αυτά είναι χρήματα που μας τα δίνουν οι
πολίτες για να παρέχουμε υπηρεσίες προς αυτούς. Σ’ αυτό το τοπίο όμως εμείς πρέπει να
λειτουργήσουμε.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση που έρχονται και ζητάνε να
κάνουνε μόνοι τους τον τάφο του θανόντος και αυτό βέβαια δεν τιμάει τη συνολική κατάσταση που
βιώνει η Χώρα μας και δεν τιμά και την Κεντρική Διοίκηση συνολικά. Δεν φταίει ο Δήμος που η
Πολιτεία έφερε τους ανθρώπους σ’ αυτό το επίπεδο. Η Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που καταφέρνει μέσα
στην κρίση να στηρίζει ακόμα τους πολίτες αυτής της χώρας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών,
- το άρθρο75 Iβ10κ II8 του Ν.3463/2006,
- το άρθρο 1 παρ.1 και το άρθρο 4 του ΑΝ 582/68,
- την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό 41/12243/14.06.2007,
- την υπ’ αριθμ.54/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-ΒΕ5) απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού
λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου»,
- την υπ’ αριθμ. 87/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφασή του, με θέμα: «Καθορισμός τελών και
δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων»,
- την υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την
τροποποίηση των τελών,
- τις ανάγκες συντήρησης των κοιμητηρίων,
- την έλλειψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων, της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδα Ιωάννη και κας Μαρούδα-Λιαράτσικα Χαδίνας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και διαμορφώνει τα τέλη και δικαιώματα
χρήσης των δημοτικών κοιμητηρίων ως εξής:
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Α. Διαμορφώνει τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των δημοτικών κοιμητηρίων που είχαν καθορισθεί
με την υπ’ αριθμ. 87/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΝΓΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, ως
εξής:
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 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.
γ. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής):
- για μία διετία πέραν την πενταετίας 30,00 €/έτος, δηλαδή 60,00€ τη διετία.
- για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο 60,00 €/έτος, δηλαδή 120,00€ τη δεύτερη διετία.
δ. Τέλος ανακομιδής οστών:
- 75,00€ για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάς.
Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-101958.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» κα Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) και κ. Κασίδας Ιωάννης, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 5 από 5

