ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 181/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ.
Σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14226/6-8-2018 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος
Γιάννου,
Δήμαρχος- 1. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1. Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης λόγω πτώσης κλαδιού σε
σταθμευμένο όχημα.
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης
για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».
4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ κατά της αριθ. 158/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. πρωτ. 14031/1-8-2018εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα
ακόλουθα:
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 2019 ανέρχονται περίπου στο ύψος του
ποσού των ευρώ 18.630,28 € ενώ τα έσοδα για το έτος 2018 προβλέπεται να ανέλθουν
στο ύψος των 71.283,80 € .
06.00.041
06.00.0411
06.00.0412
06.00.0413
06.00.0414
06.00.0415
06.00.0416
06.00.0417
Λογαριασμός

ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ
582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)
Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου
Δικαίωμα ενταφιασμού
Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου
ταφής)
Τέλος ανακομιδής
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Δικαιώματα ιεροπραξιών
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Περιγραφή

71.283,80
11,00
8.470,00
40.532,64
4.620,00
3.000,00
0,00
14.650,16

Δεσμε
υθέντ
α

02.45.6

ΕΞΟΔΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

02.45.60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

18.630,28

02.45.601

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15.901,11

02.45.6011

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές
αποδοχές
τακτικού
προσωπικού
της
Υπηρεσίας
Νεκροταφείων

14.658,00

02.45

02.45.6011.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τιμολογηθέντα
18.630,28
18.630,28

14.658,00
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02.45.6012
02.45.6012.001
02.45.604

02.45.6041

02.45.6041.001
02.45.605
02.45.6051
02.45.6051.001
02.45.6054
02.45.6054.001
02.45.606
02.45.6063
02.45.6063.001
02.45.6063.002

Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές
ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)
Τακτικές
αποδοχές
εκτάκτων
υπαλλήλων
Νεκροταφείων
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα).
Τακτικές
αποδοχές
εποχιακού
προσωπικού
της
Υπηρεσίας
Νεκροταφείων
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
συμβαση Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση
Δημοσίου
Δικαίου
της
Υπηρεσίας Νεκροταφείων
Εργοδοτικές
εισφορές
εκτακτου
προσωπικού
Εργοδοτικές
εισφορές
έκτακτου
προσωπικού
της
Υπηρεσίας
Νεκροταφείων
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού)
Προμήθεια γάλακτος.

1.243,11

Λοιπές παροχές σε είδος ( είδη ατομικής
προστασίας
εργατοτεχνικού
προσωπικού).

0,00

1.243,11
0,00

0,00

0,00
2.529,54
2.529,54
2.529,54
0,00
0,00
199,63
199,63
199,63

Λόγω του ότι τα προβλεπόμενα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας για το
έτος 2019 η υπηρεσία προτείνει να μειωθούν τα τέλη νεκροταφείου τα οποία ισχύουν
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 180/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία
έχουν ως εξής:
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
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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.
γ) Τέλος νεκροταφείων 10€ ανά οικογένεια για τους κατοίκους της Δημοτικής
Ενότητας Βεγορίτιδας.
Επίσης η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας με το υπ΄αριθμ.
14027/01-08-2018 έγγραφό της ζητά να ορισθεί ετήσιο τέλος για την χρήση των νέων
οστεοθυρίδων που τοποθετήθηκαν στο κοιμητήριο της πόλης της Έδεσσας.
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου
εισηγήθηκε την κατάργηση του τέλους νεκροταφείων δέκα (10€) ευρώ ανά οικογένεια
για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας διότι η επιβολή του συνιστά
υποχρέωση προς τους πολίτες για την πραγματοποίηση έργων στα κοιμητήρια της
Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 14031/1-8-2018 εισήγηση
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενόψει της σύνταξης του
προϋπολογισμού του Δήμου:
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α) Την κατάργηση του τέλους νεκροταφείων δέκα (10€) ευρώ ανά οικογένεια για
τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας.
β) Την επιβολή ετήσιου τέλους ποσού τριάντα (30,00€) ευρώ για την πρώτη
χρήση των νέων οστεοθυρίδων που τοποθετήθηκαν στο κοιμητήριο της πόλης της
Έδεσσας.
Το ανωτέρω τέλος χρήσης των νέων οστεοθυρίδων ορίζεται στα 15,00€/έτος
από το δεύτερο χρόνο χρήσης τους και μέχρι την συμπλήρωση των δέκα (10) χρόνων
χρήσης.
γ)τη μη αναπροσαρμογή των λοιπών τελών δικαιωμάτων νεκροταφείου που
αναφέρονται στην αριθ. 180/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το
οικονομικό έτος 2019.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
11:30 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 181/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Χρήστος Πέτκος, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος
Δασκάλου, Γεώργιος Κούκος, Ιωάννης Χατζόγλου
Ακριβές Απόσπασμα
(Αναπλ. μέλος).
Έδεσσα 16-8-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας.
-Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υηρεσιών.
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
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