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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 39ης/29-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 163/2021
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός τελών Δημοτικού Νεκροταφείου και Οστεοφυλακίου για το
έτος 2022.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3783/2511-2021 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 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το τρίτο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα
μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2022 και προκειμένου να
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας
Νεκροταφείου – Οστεοφυλακίου επιβάλλεται να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την αναπροσαρµογή ή µη των σχετικών τελών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-062010 τ.Α’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 ΦΕΚ 197/1210-2020 τ.Α’, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/19 ΦΕΚ 134/09-08-2019
τ.Α’ και του άρθρου 38 του Ν. 4795/21 ΦΕΚ 62/17-04-2021 τ.Α’, η Οικονοµική
Επιτροπή Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών,
δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία
προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου
4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225).».
Ο Δήμος Βελβεντού από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
(01/09/2019) μέχρι 31/12/2020 δεν είχε εισπράξεις από
τέλη Δημοτικού
Νεκροταφείου και Οστεοφυλακίου διότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού δεν είχε καθορίσει αντίστοιχα τέλη.
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Το δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την αρ. 110/2020 Απόφασή του
καθόρισε τα τέλη χρήσης Κοιμητηρίων & Οστεοφυλακίων Δήμου Βελβεντού για
το έτος 2021 ως εξής:

1
2
3

Δικαίωμα
1
ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 € ετησίως
(καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3) έτη

50,00

3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως

7,00

60,00

Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά το διάστημα από
01/01/2021 έως 31/10/2021 το ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε 2.840,00
€.
ΚΑΕ 0412.01: Δικαίωμα ενταφιασμού: 2.840,00 €.
Ενώ τα έξοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 1.992,68 €
ΚΑΕ 45.6261.01 Υπηρεσία Νεκροταφείων: 1992,68 €
Με βάση τα στοιχεία του Δήμου για την υπηρεσία δημοτικών κοιμητηρίων οστεοφυλακίων οι εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες ανέρχονται σε 9.600 € και
συγκεκριμένα:

α/α
1
2
3
4

Α
ΕΙΔΟΣ ΕΞΌΔΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Εργασίες
1
συντήρησης Κοιμητηρίων (πλακοστρώσεις,
καθαρισμός τάφων)
2
Εργασίες καθαριότητας περιβάλλοντος χώρου Κοιμητηρίων

4.000,00
2,000,00

3
Εργασίες συντήρησης (υδροχρωματισμοί) Οστεοφυλακίων

2.000,00

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
1
2
3

α
ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ/ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Δικαίωμα
1
ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 € ετησίως
(καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3) έτη
3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως

ΠΟΣΟ ΣΕ €
60,00
50,00
7,00

Τα εκτιμώμενα έσοδα με βάση τα προτεινόμενα τέλη έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ
α
ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

α/α
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1
2
3

Τάφοι
1
σε χρήση 50 ταφές/έτος Χ 60,00 € εφάπαξ καταβολή
για 3 έτη
Τέλη
2
από παρατάσεις ταφής πάνω από τα τρία (3) έτη 20
τάφοι Χ 50,00 €
Δικαίωμα
3
χρήσης οστεοφυλακίου ετησίως
800 οστεοθήκες Χ 7,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

3.000,00
1.000,00
5,600,00
9.600, 00

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
από διαλογική συζήτηση των μελών της

και μετά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τα τέλη Δημοτικού Νεκροταφείου και Οστεοφυλακίου για το έτος
2022 του Δήμου Βελβεντού, στα ίδια επίπεδα όπως και στο έτος 2021 και
συγκεκριμένα:
α
ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ/ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
α/α
Δικαίωμα
1
ενταφιασμού για τρία (3) έτη Χ 20,00 € ετησίως
60,00
1
(καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την έκδοση της άδειας ταφής)
2
Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ταφής πάνω από τα τρία (3) έτη
50,00
2
3
Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου ανά οστεοθήκη ετησίως
7,00
3
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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