ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 394/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισµό τελών χρήσης δηµοτικού νεκροταφείου 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγω στην κα Ιωάννα Γαζή,
υπάλληλο, του Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Η εισήγηση αφορά στον καθορισµό δικαιωµάτων και τελών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο της πόλης της
Λευκάδας.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 56646/2019, µε τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄253)
απόφασης» καθορίζουµε τους συντελεστές δικαιωµάτων και τελών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο της πόλης της
Λευκάδας που θα ισχύσουν το έτος 2020.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 55905/2019, µε τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄253)
απόφασης» καθορίζουµε τους συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύσουν το έτος
2020.
Και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις:
• του άρθρου 11 του Νόµου 4623/2019 περί ορισµού φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, όπως
αντικατέστησε το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010.
• του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγ. 1 του Α.Ν. 582/1968 εκδόθηκε και εγκρίθηκε µε την αριθ. 280/17-122003 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, ο «Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικού Νεκροταφείου»,
αποτελώντας κανονιστική διοικητική πράξη.
Στο άρθρο 25 του εν λόγω κανονισµού προβλέπονται τέλη και δικαιώµατα και στο άρθρο 26 το ύψος
αυτών. Ειδικότερα:
30,00 €
1. Τέλος ανακοµιδής ………………………………………………………………...
2. ∆ικαίωµα παράτασης ανακοµιδής (ένα έτος) ….............................................
50,00 €
3. Τέλος φύλαξης οστών (ανά εξάµηνο, άρθρο 14) ……………………………...
20,00 €

1

4.

Τέλος χρησιµοποίησης ψυγείου (ανά ηµέρα) ……………………...................
30,00 €
Με προϋπάρχουσα Απόφαση ∆.Σ., την αριθ. 206/13-11-2000, είχε καθοριστεί η τιµή για τη διάθεση των
τάφων (οικογενειακών) στις 150.000 δρχ.
Στις 26-11-2008, µε την αριθ. 357 Απόφαση ∆.Σ. αναπροσαρµόστηκαν τέλη και δικαιώµατα ως εξής:
100,00 €
1. ∆ικαίωµα τετραετούς ταφής ……………………………………………………..
2. Τέλος ανακοµιδής ………………………………………………………………...
50,00 €
3. ∆ικαίωµα παράτασης ανακοµιδής για ένα χρόνο ……………………………..
50,00 €
4. Τέλος φύλαξης οστών ανά έτος …………………………………………………
50,00 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έκτοτε και ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, εισπράττονται τα ακόλουθα:
∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου ………………………………
∆ικαίωµα τετραετούς ταφής ……………………………………………………..
Τέλος ανακοµιδής ………………………………………………………………...
∆ικαίωµα παράτασης ανακοµιδής για ένα χρόνο ……………………………..
Τέλος φύλαξης οστών ανά έτος …………………………………………………
Τέλος χρησιµοποίησης ψυγείου (ανά ηµέρα) ……………………...................

440,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €

Επειδή καθίσταται ανάγκη και επίκειται έκδοση νέου κανονισµού, που θα καλύπτει τη λειτουργία των
υπολοίπων ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και θα συµµορφώνεται µε την αριθ. 185/Α/2017 έκθεση επιθεώρησης ελέγχου των Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κρίνεται σκόπιµη και προτείνεται η µη µεταβολή
των υφιστάµενων τελών - δικαιωµάτων, µέχρι την έγκριση του κανονισµού αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαστε
τη διατήρηση του ύψους των τελών που καθορίστηκαν µε την υπ΄αριθ. 357/2008 απόφαση του ∆.Σ. για το
έτος 2020 και µέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησής της.
Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και στη συνέχεια στο ∆.Σ. για τη
λήψη σχετικής απόφασης .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την διατήρηση του ύψους των τελών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο της
πόλης της Λευκάδας, που καθορίστηκαν µε την υπ΄ αριθ. 357/2008 απόφαση του ∆.Σ. για το έτος 2020, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 394/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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