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ΑΔΑ: Ψ3ΟΑΩΛ7-ΒΣΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/11.1.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 2/2021

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020
(Α΄76), την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2-1-2021 (Β΄1) ΚΥΑ, ύστερα
από την υπ΄ αριθμ. 421/07-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, στους Προέδρους των
Κοινοτήτων καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
ΑΠΟΝΤΑ
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μπουρσέ Ηλίας
11. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, αποχώρησε στο
1ου ΗΔΘ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Σταυρέλης Νικόλαος
Μουρούτσος Γεώργιος
Καρασάββας Ιωάννης
Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
Ζώγκος Ανδρέας
Λαμπρινός Παναγιώτης
Δόντης Μιχαήλ
Μανωλάκης Δημήτριος
Πιέτρης Τιμολέων
Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
Πλατής Σπυρίδων
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

μέσον του

Μελέτης Χρήστος
Ταγαράς Βασίλειος
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
Κονδύλης Μαρίνος
Στριμενοπούλου Γεωργία
Πιέτρης Γεώργιος
Σπύρου Παναγιώτης

ΑΔΑ: Ψ3ΟΑΩΛ7-ΒΣΝ
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλένιας κ. Μπακλώρης Παναγιώτης στην
τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του κανονισμού Δημοτικών
Κοιμητηρίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της
αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4735/2020, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
5. Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020
6. Την αριθμ. 6/40/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
τροποποίηση των άρθρων 19 και 23 του ισχύοντα Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου μας σύμφωνα με την αριθμ.
30/585/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) και ζήτησε από το Σώμα να τοποθετηθεί επ΄
αυτού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, την αρ. 6/40/2020 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των ν. 3463/2006, 3852/2010 , 4555/2018 και 4735/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τα άρθρα 19 και 23 ισχύοντα Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου μας, σύμφωνα με την αριθμ. 585/2018 (ΑΔΑ:
ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου, ως εξής:
Άρθρο 19
Από:
Άρθρο 19 -Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού
<<Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων και της περιουσίας τους, όταν αυτοί βρίσκονται
εντός της χωρικής αρμοδιότητας δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων με βάση την ισχύουσα απογραφή, καθώς και
των δήμων που είναι έδρες Νομών, ασκείται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση και διαχείριση της
δημοτικής περιουσίας.
H ίδρυση και η συντήρηση των Κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. (παρ. 1 του άρθρου 1 του
ΑΝ. 582/68) Η διοίκηση και η διαχείριση όλων των κοιμητηρίων που βρίσκονται σε λειτουργία, ανήκει στους Δήμους και
συνεπώς η ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία τους εναπόκειται σε αυτούς. Τα έσοδα και η περιουσία
των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στους οικείους δήμους, διατίθενται, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του ν. 547/1977, πρωτίστως για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και εν γένει διατήρηση της καλής
κατάστασης του ναού και για κάθε ανάγκη του κοιμητηρίου, περιλαμβανομένης και της επεκτάσεως του. Τυχόν περισσεύματα
των
εσόδων αυτών διατίθενται από τον δήμο για άλλους σκοπούς.
• Την ευκοσμία και την ευπρέπεια του Ι.Ν. του Κοιμητηρίου επιμελείται επιτροπή που φέρει την ονομασία «Κοσμητεία του
Ναού» (8/1979/1980 Κ.Ι.Σ., ΦΕΚ 1/Α/1980) αποτελούμενη από τέσσερα λαϊκά μέλη και τον εφημέριο του Ναού. Τα δύο λαϊκά
μέλη προτείνονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού & Πολυφέγγους και τα
υπόλοιπα δύο μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων. Της επιτροπής προεδρεύει ο εφημέριος του Ναού και
ελλείψει αυτού (ή επί πλειόνων εφημέριων) ο εφημέριος που υποδεικνύει ο Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού,
Ταρσού & Πολυφέγγους. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Ο ρόλος της επιτροπής είναι συμβουλευτικός (43797/15- 122015 Εγγ. ΥΠΕΣΔΑ). Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής και καθ’ όλο το διάστημα μη λειτουργίας της, ή
αδυναμίας συγκρότησης της για οποιοδήποτε λόγο, τις εισηγήσεις περί της ευκοσμίας και της ευπρέπειας του Ι.Ν. κάνει ο
προϊστάμενος της άμεσης οργανικής μονάδας διοίκησης και διαχείρισης του Κοιμητηρίου του Δήμου που προβλέπεται από
τον οικείο οργανισμό του.
• Ο αριθμός των θέσεων των εφημερίων, ιεροψαλτών και νεωκόρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη. Η πληρωμή των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για μεν τους εφημέριους από το
Μητροπολίτη για δε τους λοιπούς από το Δήμαρχο, ύστερα από γνώμη του Μητροπολίτη.
Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η απόλυσή τους. Η λήξη της συνεργασίας (η διάρκεια της οποίας έχει προσδιοριστεί με
σύμβαση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Μέχρι τη σύσταση ή την πλήρωση των θέσεων των εφημέριων, οι ανάγκες των Κοιμητηρίων δύναται να καλύπτονται από
εφημέριους άλλων ενοριακών ναών που ορίζει ο Μητροπολίτης όποτε αυτό είναι εφικτό. Την εποπτεία επί των ιερέων ασκεί ο
Μητροπολίτης>>
Σε
Άρθρο 19 -Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού
<<Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ορθοδόξων ιερών ναών εντός των κοιμητηρίων, ασχέτως της νομικής τους
μορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος
Μητροπολίτης, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4735/2020 και ως ισχύει κάθε φορά>>.
Άρθρο 23
Από:
Άρθρο 23 Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι τα ακόλουθα:
 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
 Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως
 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
 Τέλος ανακομιδής
 Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
 Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων
 Τέλος ευπρεπισμού
 Τέλος ανόρυξης τάφου
 Έσοδα από κεριά (παγκάρι)
 Δικαιώματα ιεροπραξιών –νεκρώσιμης ακολουθίας
 Δικαιώματα ιεροπραξιών- τέλεση μνημοσύνων.
Το ύψος των ανωτέρω δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το τέλος μνημοσύνου είναι προαιρετικό και καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιούνται μνημόσυνα στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό, η υπηρεσία δεν παραλαμβάνει σχετικές
αιτήσεις.
Τα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του Δήμου. Σε τακτά
χρονικά διαστήματα, τριμελής επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του ειδικού κυτίου και στην καταμέτρηση των
χρημάτων που έχουν συλλεγεί. Για κάθε καταμέτρηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής. Το σχετικό ποσό αποδίδεται στο ταμείο του Δήμου. Τα κλειδιά φυλάγονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Η
επιτροπή θα αποτελείται από υπαλλήλους του τμήματος εσόδων & του τμήματος δημοτικών Κοιμητηρίων.
Σε
Άρθρο 23 Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι τα ακόλουθα:
 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
 Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως
 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
 Τέλος ανακομιδής
 Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
 Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων
 Τέλος ευπρεπισμού
 Τέλος ανόρυξης τάφου
Το ύψος των ανωτέρω δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 30/585/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
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Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 2 / 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13- 01 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

