ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 25/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την
αριθμ. 13306/18-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε
στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά
(7) τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος)
5.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
6.Παυλίδης Πέτρος
(αναπληρ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σαρίδης ΄Αλκης
μέλος)
2.Ντεμίρης Αθανάσιος
μέλος)

(τακτικό
(τακτικό

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα

7.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ :

149/2019

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών- δικαιωμάτων Νεκροταφείων
και
χρήσης αίθουσας τελετών έτους 2020 και στο εξής
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι στο
άρθρο 157 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι τα έσοδα των δήμων προέρχονται
μεταξύ άλλων από φόρους, τέλη και
δικαιώματα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική
νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών

αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζει τέτοιους κανόνες,
κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια
και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία
υπόχρεων.
Στην παρ.1ζ΄του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 και 11 του Ν.4623/2019 ορίζεται ότι «Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου
65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων» .
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας ο οποίος
έκανε ορισμένες
διευκρινίσεις και είπε τα παρακάτω:
Στον Δήμο σήμερα ισχύει η αριθ. 241/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, το τέλος-δικ/μα νεκροταφείων όπως παρακάτω:
1.Αργυρούπολη
2.Γραμμένη
3.Μαυρολεύκη
4.Μεγαλόκαμπος
5.Μικρόκαμπος
6.Περιχώρα
7.Σιταγροί
8.Φωτολίβος

10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€

9.Ανθοχώρι
10.Καλή Βρύση
11.Καλλιθέα
12.Κοκκινόγεια
13.Μικρόπολη
14.Πανόραμα
15.Πύργοι
16.Πετρούσα
17.Χαριτωμένη

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€

Για την Κοινότητα Προσοτσάνης ισχύει η αριθ. 287/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία ορίζει τα παρακάτω :
-Δικ/μα Ενταφιασμού σε μη αγορασμένο μνήμα 3ετίας ………………….. 62,00€
-Δικ/μα Σύστασης (Αγοράς) Οικογενειακού Τάφου…………………………. 500,00€
-Τέλος Συντήρησης Οικογενειακών Τάφων ………………………………………….4,00€
ετησίως/ανά μνήμα
-Δικ/μα Ανανέωσης (Παράτασης Χρόνου Ταφής) ……………………………..17,80€
ετησίως/ανά ενταφιαζόμενο
-Τέλος Χρήσης Οστεοφυλακίου …………………………………………………………..4,00 ετησίως

Με την αριθ. 242/2012 απόφαση του ΔΣ καθορίστηκαν:
 Τέλος Χρήσης Αίθουσας Τελετών δημοτικών νεκροταφείων Προσοτσάνης σε ………
65,00€ ανά χρήση.
 Εφάπαξ δικ/μα ενταφιασμού για πρόσωπα που δεν είναι κατοικοδημότες του
Δήμου

μας

σε

ποσό

……………………………………………………………………………………………200,00€
για όλες τις Κοινότητες πλην της Προσοτσάνης(και ετήσια επιβάρυνση τελών ανάλογα
με την Κοινότητα)
Τα έσοδα το έτος 2018 ανήλθαν σε 44.000,00 ευρώ περίπου.
ΠΡΟΤΑΣΗ της Υπηρεσίας
Α) να μειωθεί στις Κοινότητες α/α 1-8 από 10,00€ σε 9,00€ και να αυξηθεί στις
Κοινότητες α/α 9-17 από 5,00€ σε 7,00€. για λόγους σύγκλισης τιμών στον ενιαίο Δήμο
Β)Να ισχύσουν οι ίδιοι συντελεστές για τα Νεκροταφεία Προσοτσάνης,
εκτός από το Δικ/μα Ανανέωσης (Παράτασης Χρόνου Ταφής) που από 17,80€
ετησίως/ανά ενταφιαζόμενο να καθορισθεί σε 17,00€ ετησίως/ανά ενταφιαζόμενο.
Γ)Να αυξηθεί σε 300,00€ το εφάπαξ δικ/μα ενταφιασμού ή μεταφοράς οστών σε νέο
τάφο για πρόσωπα που δεν είναι κατοικοδημότες του Δήμου μας για όλες τις Κοινότητες
πλην της Προσοτσάνης (και ετήσια επιβάρυνση τελών ανάλογα με την Κονότητα).
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις
διατάξεις
 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος περί οικ/κής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων
 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06),
 του άρθρου 3 παρ.Β.3 της ΚΥΑ 23976/22-7-2016
 το αριθ.3995/17-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 τις προηγούμενες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου
 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019
 του άρθρου 11 του Ν.4623/2019
Κατά τη διαλογική συζήτηση πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε
 να παραμείνει το τέλος νεκροταφείων στα 10,00 ευρώ για τις Κοινότητες(1-8)
και ν’ αυξηθεί από 5,00 σε 7,00 ευρώ για τις Κοινότητες (9 έως 17)
 τα τέλη και δικαιώματα νεκροταφείων Προσοτσάνης να παραμείνουν ως έχουν
αλλά να μειωθεί το τέλος χρήσης της αίθουσας τελετών των δημοτικών
νεκροταφείων Προσοτσάνης από 65,00 σε 50,00 ευρώ και
 να καταργηθεί το δικαίωμα ενταφιασμού για τους μη κατοικοδημότες του
Δήμου μας διότι όλοι
έχουν δικαίωμα ενταφιασμού.
Οι κ.κ.Ηλιάδης Μιχαήλ και Παυλίδης Πέτρος συμφώνησαν με την πρόταση της
Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο για τον «Καθορισμό Τελών-Δικ/των
Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου για το έτος 2020 και στο εξής» όπως παρακάτω:
 ισχύς ίδιου συντελεστή για το τέλος νεκροταφείων στα 10,00 ευρώ για τις
Κοινότητες(1-8) και
αύξηση του τέλους από 5,00 σε 7,00 ευρώ για τις
Κοινότητες (9 έως 17)
 ισχύς ίδιων συντελεστών για τα τέλη και δικαιώματα νεκροταφείων
Προσοτσάνης
 μείωση του τέλους χρήσης της αίθουσας τελετών των δημοτικών νεκροταφείων
Προσοτσάνης από 65,00 σε 50,00 ευρώ
 κατάργηση του δικαιώματος ενταφιασμού για τους μη κατοικοδημότες του
Δήμου μας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ με τις οποίες
επιβλήθηκαν τα τέλη και
δικαιώματα.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Ηλιάδη Μιχαήλ και Παυλίδη Πέτρου
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 149/2019
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

