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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 22

ης

/ 19-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 88 / 2020
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός τέλους χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων και Οστεοφυλακίων.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
3001/14-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Α. Καθορισμός τελών
1. του άρθρου 19 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171/τ.Α’)
2. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,
3. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,
4. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως
κοιμητηρίων»,
5. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
6. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,
7. του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,
8. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του ν. 3852/2010 (Σχέδιο
«Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής,
9. του άρθρου 20 του Ν4566/2018 (ΦΕΚ 175 τ.Α’/8-10-2018)
10. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
κάθε Δήμος οφείλει να επιβάλλει τέλος χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων και
Οστεοφυλακίων.
Δημοτικά κοιμητήρια και οστεοφυλάκια λειτουργούν στους οικισμούς Βελβεντού, Αγίας
Κυριακής, Καταφυγίου, Παλαιογρατσάνου και Πολυφύτου.
Με βάση τις αποφάσεις/προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (που
περιλαμβάνει
και
τη
λειτουργία
των
Κοιμητηρίων-Οστεοφυλακίων
του
οικισμού
Παλαιογρατσάνου) και των Προέδρων των Κοινοτήτων Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και
Πολυφύτου και με σκοπό τον προσδιορισμό των τελών που προτείνονται για το οικ. έτος 2021
παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα εξής:
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Στην περίπτωση των δημοτικών κοιμητηρίων, την συντήρηση των οποίων έχει ο Δήμος και
ο οποίος παραχωρεί το δικαίωμα ενταφιασμού και φύλαξης οστών, επιβάλλεται τέλος
δικαιώματος, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησης και γενικά οι δαπάνες
λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων.
Με βάση τα στοιχεία του Δήμου για την υπηρεσία δημοτικών κοιμητηρίων-οστεοφυλακίων
έχουμε:
Εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες, 9.600 € με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα.
α/α ΕΙΔΟΣ ΕΞΌΔΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1
Εργασίες συντήρησης Κοιμητηρίων (πλακοστρώσεις,
4.000,00
καθαρισμός τάφων)
2
Εργασίες καθαριότητας περιβάλλοντος χώρου
2,000,00
Κοιμητηρίων
3
Εργασίες συντήρησης (υδροχρωματισμοί)
2.000,00
Οστεοφυλακίων
4.
Προμήθεια υλικών (ράφια και άλλα παρεμφερή υλικά)
1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
9.600,00 €
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ετήσιες δαπάνες παροχής υπηρεσιών συντήρησης και
λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του Δήμου για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, προτείνεται ο καθορισμός των δικαιωμάτων
χρήσης, ως εξής:
α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ/ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1
Δικαίωμα ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 €
60,00
ετησίως (καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της
άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3)
50,00
έτη
3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως
7,00
α/α
1
2
3

Τα εκτιμώμενα έσοδα με βάση τα προτεινόμενα τέλη έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τάφοι σε χρήση 50 ταφές/έτος Χ 60,00 € εφάπαξ
3.000,00
καταβολή για 3 έτη
Τέλη από παρατάσεις ταφής πάνω από τα τρία (3) έτη
1.000,00
20 τάφοι Χ 50,00 €
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ετησίως
5,600,00
800 οστεοθήκες Χ 7,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
9.600, 00

Μετά από αυτά προτείνονται:
Α. Να καθοριστούν ως τέλη ως τέλη χρήσης Κοιμητηρίων & Οστεοφυλακίων,
1
Δικαίωμα ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 €
60,00
ετησίως (καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της
άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3)
50,00
έτη
3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως
7,00
Προτείνει η εφαρμογή του τιμολογίου να αφορά τη χρήση του 2021 και τους ήδη σήμερα
ενταφιασμένους για τα εναπομείναντα έτη.
Β. Επίσης για την αποσυμφόρηση των οστεοφυλακίων και ειδικά του Βελβεντού
προτείνονται τα εξής:
1. Οι οστεοθήκες να παραμένουν στο Οστεοφυλάκιο μέχρι το 40ο έτος από την
ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος, ήτοι με βάση το έτος 2021 οι οστεοθήκες παραμένουν
για τις θανόντες των ετών 1982-2021 με την καταβολή τέλους των 7 ευρώ ετησίως.
2. Να ανακοινωθεί ευρέως στο κοινό μέσω της μηνιαίας Εφημερίδας του ΜΟΒ «ΤΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ» και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ότι οι προ του 1982 οστεοθήκες θα
τοποθετηθούν στο χωνευτήρι και όσοι συγγενείς αποβιωσάντων επιθυμούν την παραμονή της
οστεοθήκης με έτος θανάτου προ του 1982 να το δηλώσουν τηλεφωνικά στο Δήμο ή στο ΚΕΠ
ώστε να κρατηθούν οι οστεοθήκες στο Οστεοφυλάκιο έναντι τέλους 7 ευρώ ετησίως. Όποιος
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ενημερώνει για την παραμονή της οστεοθήκης θανόντος προ του 1982 οφείλει να δηλώνει σε
ποιον θα χρεωθεί το ετήσιο τέλος.
3. Η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε έτος για τις οστεοθήκες των θανόντων
κάθε επόμενης του 1982 χρονιάς.
Γ. Να εισαχθεί η πρόταση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη επόμενη
συνεδρίαση.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Προτείνει τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών χρήσης Κοιμητηρίων &
Οστεοφυλακίων Δήμου Βελβεντού τα εξής:
1
Δικαίωμα ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 €
60,00
ετησίως (καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της
άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3)
50,00
έτη
3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως
7,00
Προτείνει η εφαρμογή του τιμολογίου να αφορά τη χρήση του 2021 και τους ήδη σήμερα
ενταφιασμένους για τα εναπομείναντα έτη.
Β. Επίσης για την αποσυμφόρηση των οστεοφυλακίων και ειδικά του Βελβεντού
προτείνονται τα εξής:
1. Οι οστεοθήκες να παραμένουν στο Οστεοφυλάκιο μέχρι το 40ο έτος από την
ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος, ήτοι με βάση το έτος 2021 οι οστεοθήκες παραμένουν
για τις θανόντες των ετών 1982-2021 με την καταβολή τέλους των 7 ευρώ ετησίως.
2. Να ανακοινωθεί ευρέως στο κοινό μέσω της μηνιαίας Εφημερίδας του ΜΟΒ «ΤΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ» και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ότι οι προ του 1982 οστεοθήκες θα
τοποθετηθούν στο χωνευτήρι και όσοι συγγενείς αποβιωσάντων επιθυμούν την παραμονή της
οστεοθήκης με έτος θανάτου προ του 1982 να το δηλώσουν τηλεφωνικά στο Δήμο ή στο ΚΕΠ
ώστε να κρατηθούν οι οστεοθήκες στο Οστεοφυλάκιο έναντι τέλους 7 ευρώ ετησίως. Όποιος
ενημερώνει για την παραμονή της οστεοθήκης θανόντος προ του 1982 οφείλει να δηλώνει σε
ποιον θα χρεωθεί το ετήσιο τέλος.
3. Η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε έτος για τις οστεοθήκες των θανόντων
κάθε επόμενης του 1982 χρονιάς.
Γ. Να εισαχθεί η πρόταση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη επόμενη
συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

