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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  187/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

17.622/18.12.2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Δελής Αθανάσιος 13 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κίτσου Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Αναστάσιος Πέτκου,  Ελένη 

Κϊτσου και Δημήτριος Τζιάκος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής 

ερωτήσεων προς το Δήμαρχο, πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσια διάταξης, 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά 

τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Έδεσσας για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορά την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 8.12.2020 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη.. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 και την 
περίπτωση ζ, την παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 .την παρ. 1 του άρθρου 1 
και την παρ. 1 του άρθρου 2  του ΑΝ 582/68 ,  το από 28/3-5/5/1834 Δ/γα της 
Αντιβασιλείας ,    καθώς τον ΑΝ 2200/1940  την νομολογηθέντα του ΣτΕ, (βλ. 
ενδεικτ. ΣτΕ 4849/97  και 4850/97). 
           Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου (λογιστήριο) τα προβλεπόμενα έξοδα για το 2021 ανέρχονται περίπου στο 
ύψος του ποσού των ευρώ  59.547,17 € ενώ τα έσοδα για το έτος 2021 
προβλέπεται να ανέλθουν περίπου στο ύψος των 59.600,00 €.  
 
ΕΣΟΔΑ   

Περιγραφή Εκτίμηση 

Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 100,00€ 

Δικαίωμα ενταφιασμού  10.000,00€ 

Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)  39.500,00€ 

Τέλος ανακομιδής  7.000,00€ 

Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων  3.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  59.600,00€ 

  
ΕΞΟΔΑ  

Περιγραφή Εκτίμηση 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 58.081,49€  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 800,00€ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 500,00€ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 165,68€ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 59.547,17€  

 
 

 
Λόγω του ότι τα προβλεπόμενα έσοδα  καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας  

για το έτος 2021 η υπηρεσία προτείνει να παραμείνουν ως έχουν  τα τέλη  
νεκροταφείου  τα οποία ισχύουν σήμερα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 336/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα οποία  έχουν ως εξής: 
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1. Ι. Για χρήση τάφων τετραετούς ταφής. 

Σε πενήντα ευρώ  (50,00€) για τάφους Α και Β κατηγορίας. 
ΙΙ. Για την όρυξη τάφων για ενταφιασμό και για ανακομιδή. 

α)Σε τριάντα πέντε  ευρώ (35,00€) για τάφους Α και Β κατηγορίας και  
 β)σε πέντε ευρώ (5,00€) για τάφους Γ κατηγορίας.  
ΙΙΙ. Για την χρήση του οστεοφυλακίου. 
α)Σε πενήντα ευρώ (50,00€) για οστά νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε τάφους 

Α και Β κατηγορίας, εφάπαξ και  
β)σε δέκα ευρώ (10,00€) για οστά νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε τάφο Γ 

κατηγορίας εφάπαξ. 
2. Το υπέρ του Δήμου σχετικό δικαίωμα σε περιπτώσεις χορήγησης παράτασης 
ανακομιδής οστών πέραν της τετραετίας, ενταφιασθέντων σε τάφους τετραετούς 
ταφής στο Νεκροταφείο της πόλης.  

α)Για τάφους Α κατηγορίας: 

1)σε τριάντα ευρώ (30,00€) για το πρώτο έτος μετά την συμπλήρωση της 
τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης, 

2)σε σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) για το δεύτερο έτος, μετά τη συμπλήρωση 
της τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης,  

3)σε εξήντα πέντε ευρώ (65,00€) για το τρίτο έτος μετά τη συμπλήρωση της 
τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης, 

4)σε ογδόντα  ευρώ (80,00€) για το τέταρτο έτος μετά τη συμπλήρωση της 
τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης,  

5)σε εκατό ευρώ (100,00€) για το πέμπτο έτος μετά τη συμπλήρωση της 
τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης  

6)σε εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00€) για το έκτο έτος μετά τη 
συμπλήρωση της τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης,  

7)σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για το έβδομο έτος μετά τη 
συμπλήρωση της τετραετούς ταφής χορηγούμενης παράτασης και  
          8)σε εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00€) για το όγδοο έτος μετά τη 
συμπλήρωση της τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης κ.ο.κ., δηλαδή για 
κάθε επιπλέον έτος μετά τη συμπλήρωση έξι ετών από τη συμπλήρωση της 
τετραετούς ταφής, χορηγούμενης παράτασης το παραπάνω τέλος θα αυξάνεται 
κατά τριάντα ευρώ (30,00€). 
         β)Για τάφους Β κατηγορίας: (αφορά τους τάφους της Β κατηγορίας πριν από 
την ενοποίησή τους με την Α κατηγορία) και για τάφους Γ΄ κατηγορίας (αφορά τους 
τάφους Γ΄ κατηγορίας πριν από την κατάργησή τους): Σε ποσοστό 80% του ανωτέρω 
αντίστοιχου δικαιώματος των τάφων Α κατηγορίας. 
       3) 1)   Σε τριάντα (30,00€) ευρώ για την πρώτη χρήση των νέων οστεοθυρίδων  
ετησίως. 
          Σε δέκα πέντε ευρώ ( 15,00€ ) ανά έτος από το δεύτερο χρόνο χρήσης τους 
και μέχρι την συμπλήρωση των δέκα (10) χρόνων χρήσης».  

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ηλεκτρονικά τα μέλη ότι η Οικονομική Επιτροπή 

με την αριθμ. 394/2020 απόφασή της, εισηγείται ομόφωνα τη μη αναπροσαρμογή των 

δικαιωμάτων νεκροταφείου, για το έτος 2021. 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή,  

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και την από 

8.12.2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή,  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη μη αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων των νεκροταφείων, για το έτος 2021, 

δηλαδή να παραμείνουν όπως ισχύουν σύμφωνα με την αριθμ. 336/2019 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικά περιγράφονται στο προοίμιο της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  187/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  31.12.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Προϊσταμένη τμήματος εσόδων & περιουσίας  Μ. Μήτσου  

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας  Χ. Προμογιάννη 

- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Λογιστήριο  Φ. Παρούτογλου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

 


