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ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από χρεώσεις που αφορούν τέλη κοιμητηρίου στο Δ.Κ. Ροδόπολης 

και στο Δ.Κ. Κρυονερίου 

 

 

1) Η Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης διαβίβασε στο Δήμο την υπ’ αρ.: 11/2014 απόφαση 

του Τοπικού της Συμβουλίου η οποία αφορά και ρυθμίζει θέματα σχετικά με το Δημοτικό 

Κοιμητήριο Ροδόπολης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 15/1997 απόφαση της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης και 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.: 5/2004, 104/2005, 86/2007, 82/2008, 117/2009 & 116/2010 

αποφάσεις και ισχύει έως σήμερα.  

 

Συγκεκριμένα το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Ροδόπολης γνωμοδοτεί: 

 

Ομόφωνα, υπέρ της απαλλαγής χρέωσης για τα τέλη ταφής της Κορρέ Μαρίνας, βάσει της με 

αρ. πρωτ.: 82/30.09.2014 της κόρης της κας Κορρέ Ειρήνης, λόγω οικονομικής αδυναμίας 

σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του Ν 3852/2010, “…Με αιτιολογημένη απόφασή του, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, 

όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών 

διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη 

μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και 

«διοικητικής βοήθειας. …” και σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Κοιμητηρίου Ροδόπολης,  “…Άποροι δημότες ενταφιάζονται δωρεάν εις τάφους 

δεκαετούς (10ετούς) χρήσης, με την προσαγωγή του σχετικού πιστοοιητικού…”  

 

2) Η Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου διαβίβασε στο Δήμο την υπ’ αριθ.: 17/2015 απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου της, η οποία αφορά και ρυθμίζει θέματα σχετικά με το Δημοτικό 

Κοιμητήριο Κρυονερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.: 30/1998 απόφαση της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και ισχύει 

έως σήμερα.  

 

Συγκεκριμένα το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Κρυονερίου γνωμοδοτεί: 



 

 

Ομόφωνα, υπέρ της απαλλαγής χρέωσης για τα τέλη ταφής του Λυρίτση Δημητρίου, καθώς 

και της τυχόν χρέωσης εκταφής μετά την παρέλευση της διάρκειας ταφής η οποία σήμερα 

είναι τριετούς (3ετούς) διάρκειας και σύμφωνα με την 236/2006 ΑΚΣ Κρυονερίου, η οποία 

βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και καθορίζει τα τέλη του κοιμητηρίου, δεν προβλέπεται τέλος 

εκταφής και βάσει της με αρ. πρωτ.: 17392/18.06.2015 του υιού του κου Λυρίτση 

Χρυσοβαλάντη - Ανδρέα, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του 

Ν 3852/2010, “…Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό 

σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή 

περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση 

δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 

διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και 

«διοικητικής βοήθειας. …”  

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

 

επειδή η τοποθέτηση επί των αιτημάτων αφορά σε αξιολογική κρίση, που εκφεύγει των 

αυστηρών υπηρεσιακών καθηκόντων μας ενώ αντίθετα εντάσσεται και αφορά στις 

αρμοδιότητες και δυνατότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, σας υποβάλλουμε τα εν λόγω 

αίτηματα στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης, της απαλλαγής από τα τέλη ταφής και λοιπών τελών 

κοιμητηρίου των ανωτέρω αιτούντων.  

 

 

             Η Αντιδήμαρχος 

                                             Οικονομικής Διαχείρισης 
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