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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 11/23-10-2018

Αριθμός Απόφασης  26
  ΘΕΜΑ:5εκτός «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Νεκροταφείου 
               για το έτος 2018 και εφεξής».   
                      
                                                                          
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 23 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 41/17-10-2018 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου,  η  οποία  επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  88  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010)  περί  «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε
(5)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  βρέθηκαν
παρόντες τρεις (3), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α  ρ  ο  ν  τ  ε  ς :  1)  Δήμου  Κωνσταντίνος  Πρόεδρος,  2)  Βασιλόπουλος
Ιωάννης, 3) Ταρούσης Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς: 1) Σταματίου Θεοδώρα, 2) Σακελλαρίου Ευθύμιος
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
     Επί του 5ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας τα εξής:

1) Την από 16-10-2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου μας
για  λήψη  απόφασης  περί  αναπροσαρμογής  ή  μη  των  τελών
Νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

2) Την  υπ’ αριθμ.  184/2018  Α.Δ.Σ.  «περί  αναπροσαρμογής  ή  μη  των
τελών Νεκροταφείου έτους 2018 και εφεξής.
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3) Την  υπ’  αριθμ.  157/24-8-2018  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Πελοποννήσου  Δυτικής  Ελλάδας  & Ιονίου  με  την  οποία
απορρίφθηκε η ΑΔΣ 184/2018-10-24.

4) Τα  υπ’  αριθμ.  242366/17772/23-4-2018  &  179780/3208/21-1-2014
έγγραφα  του  Συνήγορου  του  Πολίτη  με  θέμα  τα  τέλη
Κοιμητηρίου/διαφοροποίηση μεταξύ δημοτών-ετεροδημοτών.

    
       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ο μ ο φ ω ν α,
     
  Εισηγείται
Α. Την μη αναπροσαρμογή των τελών Νεκροταφείου για τους δημότες της
Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας,  τα  οποία  παραμένουν στα  επίπεδα που
είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 276/2015 Α.Δ.Σ.(που νομιμοποιήθηκε ως
προς το σκέλος αυτό), με την συμπλήρωση και της ιδιότητας των μόνιμων
κατοίκων (πέραν της διετίας). και
Β. Την μείωση των τελών Νεκροταφείου για τους ετεροδημότες της ως
άνω Κοινότητας, για το έτος 2018 και εφεξής ως κάτωθι:

Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ

1. ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου σε 77,40 €
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 €
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00€
2. ΕΤΕΡΟΜΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου σε 5,950 €
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε  198,00€
ανά έτος μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €

Συμπληρωματικές Διατάξεις
α.  Δικαίωμα  καθαριότητας  και  εξωραϊσμού  νεκροταφείου  σε  5,10  €
ετησίως.
β. Τέλος ανόρυξης τάφου σε 80,00 €.
γ. Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε 20,00 €



δ.  Δικαίωμα  αποκομιδής  των  οστών  από  τάφο  τριετούς  χρήσης  και
οικογενειακό σε 80,00 €.

ε.  Για  τον  ενταφιασμό νεκρού σε  άλλο τάφο για  ένα  έτος  εξαιτίας  μη
πλήρους αποσύνθεσης δικαιούχου οικογενειακού τάφου σε  30,00 € ανά
έτος.

                                Η απόφαση πήρε α/α  26/2018

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                             ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                          
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