ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 120/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6048/28-4-2020 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί σχεδίου ορισµού ύψους δικαιωµάτων και τελών, άρθρου 23 του
Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τµ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ο κ. Γαζής Αναστάσιος προτείνει να µην ψηφιστεί το θέµα, αναφέροντας ότι είναι εκτός κλίµατος, λόγω
κορωνοϊού, να επιβάλλουµε τέλη.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε ότι µπορούµε να βάλουµε έναρξη ισχύος των τελών µετά την λήξη των µέτρων
για τον κορωνοϊό.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, είπε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση, να είναι
έτοιµος ο κανονισµός. ∆εν θα επιβληθούν τα τέλη µέσω πανδηµίας.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Ο ∆ήµος Λευκάδας διοικεί και διαχειρίζεται τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια εντός των διοικητικών του ορίων, η
λειτουργία των οποίων οφείλει να διέπεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις διατάξεις Κανονισµού
Λειτουργίας. Συγκεκριµένα, κατά το άρθρο 4, παράγ. 1 του Α.Ν. 582/1968, προβλέπεται πως «Τα δικαιώµατα
ταφής και η εν γένει λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων, ρυθµίζονται δια κανονισµού
ψηφιζοµένου υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, …».
Έχει αποφασιστεί η σύνταξη και δροµολόγηση προς έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, νέου
Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων προκειµένου: α) να υπάρξει ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας για το σύνολο των Κοιµητηρίων του ∆ήµου και β) να γίνουν οι απαιτούµενες αλλαγές, που θα άρουν
υφιστάµενες ελλείψεις και δυσλειτουργίες και θα ικανοποιήσουν τις πραγµατικές, σύγχρονες ανάγκες.
Το σχέδιο του νέου Κανονισµού εστάλη µε το αριθ. πρωτ. εσωτ. 413/Φ.Π.1/04-03-2020 έγγραφο της
υπηρεσίας, σε όλους τους επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων, προκειµένου να λάβουν γνώση και να
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διατυπώσουν ενδεχόµενες απόψεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις επ’ αυτού. Μέχρι την τασσόµενη προθεσµία (1303-2020), αλλά και µέχρι σήµερα δε διατυπώθηκε από µέρους τους καµία σχετική άποψη ή αντίρρηση, γεγονός
που εύλογα ερµηνεύεται ως αποδοχή του εν λόγω σχεδίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην παράγ. 1., περ. ιστ),
προβλέπεται πως η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να «εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια
κανονιστικών αποφάσεων…». Επίσης, κατά το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019 «ο ορισµός των φόρων, τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής επιτροπής…»
Στο άρθρο 23 του προτεινόµενου σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Λευκάδας
προβλέπεται η είσπραξη σχετικών δικαιωµάτων και τελών. Το ύψος αυτών ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε νέα απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παραθέτουµε σχέδιο ορισµού ύψους δικαιωµάτων και τελών του εν λόγω
άρθρου και παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε σχετικά.
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∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου:
α. Στα Κοιµητήρια Λευκάδας, Νυδριού, Καρυάς, Βασιλικής ……………………………………..
β. Στα Κοιµητήρια κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων …………………..............
γ. 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 ………………………………………………….
Τέλος καθαριότητας και συντήρησης κοιµητηρίων για ένα (1) έτος ……………………………..
∆ικαιώµατα ιεροπραξιών …………………………………………………………………………….
.

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

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις επί του θέµατος.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος είπε: «Ο ψυκτικός θάλαµος στο Νυδρί έχει παραχωρηθεί δωρεάν στους δηµότες του
Νυδριού, διαφορετικά προσβάλλεται η δωρεά. Επιµένω ο ψυκτικός θάλαµος στο Νυδρί να είναι δωρεάν για τους
δηµότες Νυδριού.
∆ηλώνω παρών, στο θέµα. ∆ιαφωνώ κάθετα µε την επιβολή τέλους στον ψυκτικό θάλαµο του Νυδριού. ∆ηλώνω
παρών λόγω πανδηµίας & ψυκτικού θαλάµου του Νυδριού».
Ο κ.Σέρβος Κων/νος, είπε: «Να προσθέσουµε στα δικαιώµατα και το άρθρο 24. Με προβληµατίζει το σκέλος 7.»
ου
Στη συνέχεια έκανε τις εξής παρατηρήσεις: «1) Να συµπεριληφθεί το άρθρο 24 του 3 θέµατος της ηµερήσιας
ο
διάταξης, 2) να προστεθεί τέλος άδειας εργασιών 30€, 3) να αφαιρεθεί το 7 σκέλος «Τέλος καθαριότητας και
συντήρησης κοιµητηρίων για ένα (1) έτος». Ψηφίζω την εισήγηση µε τις παρατηρήσεις αυτές».
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, είπε ότι: « έπρεπε να αποσυρθεί το θέµα, αφού πρόσφατα στο ∆.Σ.
αποφασίσαµε να εξαλείψουµε τα τέλη κοιµητηρίου και να µην προωθηθεί για λήψη απόφασης στο ∆.Σ. µέσω
πανδηµίας».
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία
Υπέρ της πρότασης του εισηγητή ψήφισαν πέντε (5) µέλη.
Κατά ψήφισε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα.
Παρών δήλωσε ο κ. Γαζής Αναστάσιος.
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το ύψος δικαιωµάτων και τελών του άρθρου 23 του προτεινόµενου σχεδίου Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Λευκάδας, ως εξής:

1.

2.

∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου:
α. Στα Κοιµητήρια Λευκάδας, Νυδριού, Καρυάς, Βασιλικής ……………………………………..
β. Στα Κοιµητήρια κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων …………………..............
γ. Στα Κοιµητήρια κοινοτήτων έως και τριακόσιους (300) κατοίκους …………………..............
∆ικαίωµα παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης ………………………………………..............
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500,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €

3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ικαίωµα παράτασης παραχώρησης τάφου τριετούς χρήσης για ένα (1) έτος ………………..
Τέλος ανακοµιδής …………………………………………………………………………………….
∆ικαίωµα χρήσης Οστεοφυλακίου για ένα (1) έτος ……………………………………………….
∆ικαίωµα ηµερήσιας χρήσης ψυκτικού θαλάµου ………………………………………………….
Τέλος καθαριότητας και συντήρησης κοιµητηρίων για ένα (1) έτος ……………………………..
∆ικαιώµατα ιεροπραξιών …………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 120/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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80,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
100,00 €

