ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 19/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ.,
40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ.
πρωτ: 21547/30-11-2020 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1. Γαζής Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Βλάχου Ειρήνη
3. Λιβιτσάνος Ιωάννης
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Τυπάλδος Νικόλαος
4. Γαζής Νικόλαος
5. Αργυρός Νικόλαος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
Λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ.
Αναστάσιος Γαζής.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για τον καθορισµό τελών χρήσης δηµοτικών νεκροταφείων 2021.
Εισηγητές: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, για την αρ. 96/2020 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου, (Α∆Α: 6ΘΦΕΩΛΙ-∆ΧΓ) µε την οποία αποφασίστηκε
το ύψος των δικαιωµάτων και τελών, του άρθρου 23 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του
∆ήµου Λευκάδας, ως εξής:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου:
α. Στα Κοιµητήρια Κοινότητας Λευκάδας
β. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων Νυδριού, Καρυάς, Βασιλικής, Κατούνας και Λαζαράτων
γ. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
δ. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων έως και τριακόσιους (300) κατοίκους
∆ικαίωµα παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης
∆ικαίωµα παράτασης παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης για ένα (1) έτος
Τέλος ανακοµιδής
∆ικαίωµα χρήσης Οστεοφυλακίου για ένα (1) έτος
∆ικαίωµα ηµερήσιας χρήσης ψυκτικού θαλάµου
∆ικαιώµατα ιεροπραξιών

500,00 €
250,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
80,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €
100,00 €

Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει για
τον καθορισµό ή αναπροσαρµογή των τελών, δικαιωµάτων και γενικώς των εσόδων των δηµοτικών
κοιµητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1
του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄225).
Προτείνεται η διατήρηση του ύψους των δικαιωµάτων και τελών χρήσης δηµοτικών νεκροταφείων
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 96/2020 (Α∆Α: 6ΘΦΕΩΛΙ-∆ΧΓ) απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου, για το έτος 2021
και µέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησής της.»

1

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. 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
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18. τις δ/ξεις της περίπτ. α της
παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19.
• τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διατήρηση του ύψους των δικαιωµάτων και τελών χρήσης δηµοτικών νεκροταφείων σύµφωνα µε
την υπ΄ αριθ. 96/2020 (Α∆Α: 6ΘΦΕΩΛΙ-∆ΧΓ) απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου, για το έτος 2021 και µέχρι την
τροποποίηση ή την κατάργησής της και συγκεκριµένα:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου:
α. Στα Κοιµητήρια Κοινότητας Λευκάδας
β. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων Νυδριού, Καρυάς, Βασιλικής, Κατούνας και Λαζαράτων
γ. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
δ. Στα Κοιµητήρια Κοινοτήτων έως και τριακόσιους (300) κατοίκους
∆ικαίωµα παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης
∆ικαίωµα παράτασης παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης για ένα (1) έτος
Τέλος ανακοµιδής
∆ικαίωµα χρήσης Οστεοφυλακίου για ένα (1) έτος
∆ικαίωµα ηµερήσιας χρήσης ψυκτικού θαλάµου
∆ικαιώµατα ιεροπραξιών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2020.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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500,00 €
250,00 €
200,00 €
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