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10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Έδεσσας,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  14.222/6.8.2018  έγγραφη 

πρόσκληση του  Προέδρου κ.  Φίλιππου Γκιούρου,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό 

χώρο  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  και  επιδόθηκε  νόμιμα,  όπως 

ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Μουράτογλου Ιωάννης 
2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 11 Πασχάλης Αλέξανδρος
3 Βερικούκης Χρήστος 12 Πέτκος Χρήστος 
4 Γιώγας Δημήτριος 13 Ρυσάφης Αντώνιος
5 Δασκάλου Χρήστος 14 Σαμλίδης Μιχαήλ
6 Δίου Αναστάσιος 15 Σόντρας Ιωάννης 
7 Ζδρου Αικατερίνη 16 Φουνταλής Μιχαήλ 
8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 18 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
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1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου Διονύσιος
2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 
3 Δημητριάδης Βασίλειος 8 Ταπαζίδης Δημήτριος
4 Κούκος Γεώργιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 
5 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης,  στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

α. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

γ. Περαίας κ. Θεμιστοκλής Καρυδόπουλος

δ. Ριζαρίου κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης

ε. Φλαμουριάς κ. Δημήτριος Τότλης

Στη  συνεδρίαση  αν  και  προσκλήθηκε  δεν  παραβρέθηκε  ο  Εκπρόσωπος  της 

Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνης 

κ. Πέτρος Πασλαμούσκας.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και  η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 14031/1.8.2018 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής:

«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 
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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 ΕΣΟΔΑ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο  4  ΑΝ  582/1968, 

άρθρο 3 Ν 547/1977)

71.283,80

06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 11,00
06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 8.470,00
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 40.532,64
06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 4.620,00
06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 3.000,00
06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00
06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 14.650,16

  

         

Λογαριασμός Περιγραφή Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα

02.45 ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 18.630,28

02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  18.630,28

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)

 14.658,00

02.45.6011.001 Τακτικές  αποδοχές  τακτικού 

προσωπικού  της  Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων 

 14.658,00

02.45.6012 Αποζημιώση  υπερωριακής 

εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες 

ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 1.243,11

02.45.6012.001 Αποζημίωση  υπερωριακής 

εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες 

ημέρες  &  νυκτερινές  ώρες  & 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 1.243,11

3

ΑΔΑ: ΨΡΥ3ΩΡΠ-ΞΑΠ



02.45.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (ΕΠΙ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)

 0,00

02.45.6041 Τακτικές  αποδοχές  εκτάκτων 

υπαλλήλων  Νεκροταφείων 

(περιλαμβάνονται  βασικός 

μισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα). 

 0,00

02.45.6041.001 Τακτικές  αποδοχές  εποχιακού 

προσωπικού  της  Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων 

 0,00

02.45.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 2.529,54

02.45.6051 Εργοδοτικές  εισφορές 

προσωπικού  με  συμβαση 

Δημοσίου Δικαίου

 2.529,54

02.45.6051.001 Εργοδοτικές  εισφορές 

προσωπικού  με  σύμβαση 

Δημοσίου  Δικαίου  της 

Υπηρεσίας Νεκροταφείων 

 2.529,54

02.45.6054 Εργοδοτικές  εισφορές  εκτακτου 

προσωπικού

 0,00

02.45.6054.001 Εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου 

προσωπικού  της  Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων 

 0,00

02.45.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 199,63

02.45.6063 Λοιπές  παροχές  σε  είδος 

(ένδυση  εργατοτεχνικού 

προσωπικού)

 199,63

02.45.6063.001 Προμήθεια γάλακτος.  199,63
02.45.6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (  είδη 

ατομικής  προστασίας 

εργατοτεχνικού προσωπικού).

 0,00

4

ΑΔΑ: ΨΡΥ3ΩΡΠ-ΞΑΠ



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 

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 
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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».

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  οικονομική  επιτροπή  με  την  αριθμ.  181/2018 

απόφασή της, εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:

         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.                              .

Κατόπιν, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου  κ. Ιωάννη 

Χατζόγλου,  ο  οποίος   έδωσε  τις  απαραίτητες  διευκρινήσεις,  όπως  αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Γιώγα, 

Αικατερίνη Ζδρου  και Μιχαήλ Φουνταλή,  καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, 

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  μην  ληφθεί  τώρα  απόφαση  για  το  χρόνο 

παραμονής των οστών στις οστεοθυρίδες, αλλά να προβλεφθεί στον νέο κανονισμό 

κοιμητηρίων.
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Μιχαήλ Φουνταλής ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η 

πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Να μειωθούν κατά 30% τα τέλη νεκροταφείου. 

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

τάχθηκε μόνο ο ίδιος ενώ με την πρόταση  - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και 

του Προέδρου του Δ.Σ.,  οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Το Δ.Σ.  μετά την αναφερόμενη διαδικασία και  αφού έλαβε υπόψη του όλες τις 

παραπάνω  διατάξεις,  καθώς  και  την  αριθμ.  181/2018  απόφαση  -  εισήγηση  της 

Οικονομικής Επιτροπής 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

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.

 Γ) Τη μη αναπροσαρμογή των λοιπών τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείου, για 

το έτος 2019,  δηλαδή παραμένουν όπως ισχύουν σύμφωνα με  την  αριθμ.  180/2017 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και αναλυτικά περιγράφονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Μιχαήλ  Φουνταλής  μειοψηφεί  με  την  παραπάνω 

απόφαση.

H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 66 του 

Β.Δ. 24-9/20-10-1958.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  210/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  13.8.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος, 

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, , Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα 

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Μουράτογλου Ιωάννης,   Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος 

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Σόντρας Ιωάννης,  Φουνταλής Μιχαήλ, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  
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Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας

- Προϊσταμένη τμήματος εσόδων & περιουσίας  Μ. Μήτσου (για την κατά νόμο 

δημοσίευσή της)

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. Βεγορίτιδας 

Χ. Προμογιάννη

- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα

- Λογιστήριο  Φ. Παρούτογλου

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου  Ι. Χατζόγλου
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