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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 54ο της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 469/2021  

                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 378/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Δέλτα που αφορά «Καθορισμό ανταποδοτικών 
Τελών Κοιμητηρίων, έτους 2022». 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00΄π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
την υπ’ αριθ. 26189/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που εστάλη σε όλα τα μέλη με 
e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έγινε κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 και δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 
169Α΄/18-9-2021). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα 
(9), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδης Χρήστος 
5. Βαμβάκος Ευάγγελος 
6. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
7. Γλώσσης Γεώργιος 
8. Χαντές Αχιλλέας 
9. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 

1.  
 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σπανούδης Σταύρος. 
 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γεωργιάδου Χρυσούλα, εισηγούμενη το 1ο θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
Με την υπ’ αριθ. 25736/20-12-2021 εισήγησή της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μας 
ενημερώνει ότι με το υπ’ αριθ. 306072/10-12-2021 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης ζητά τροποποίηση της υπ’ αριθ. 378/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά «Καθορισμό ανταποδοτικών Τελών Κοιμητηρίων, έτους 2022». Συγκεκριμένα 
ζητείται να διευκρινιστεί αν το τέλος που ορίζεται για το δικαίωμα χρήσης είναι ετήσιο ή όχι και αν η 
μείωση που εισηγείται η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και έγινε αποδεκτή, στα τέλη 
ενταφιασμού και παράτασης ταφής, καθιστά τα τέλη κοιμητηρίων εν μέρει ανταποδοτικά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία ζητά την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
378/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής : 
 Πρόσθεση ετών στη στήλη του πίνακα, όπου καθορίζεται το τέλος για το δικαίωμα χρήσης 

Οστεοφυλακίων. 
 Διευκρίνιση αν η μείωση των Τελών ενταφιασμού και παράτασης ταφής θα καλυφθεί από ίδια έσοδα 

ή με άλλο τρόπο που να καθιστά τα τέλη των κοιμητηρίων ανταποδοτικά. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από την δια περιφοράς συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της 
Προέδρου, την υπ’ αριθ. 25736/20-12-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, το υπ΄ αριθ. 
306072/10-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης καθώς και την υπ΄ 
αριθ. 378/2021 απόφασή της 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(8 υπέρ, 1 «παρόν») 
 

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 378/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, ως εξής : 
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 Στον πίνακα των τελών, στην περίπτωση 3, προσθέτει τη φράση «έως δεκαπέντε (15) έτη» στη 
στήλη ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ και «ανά πέντε (5) έτη» στη στήλη ΤΕΛΟΣ, και ο πίνακας διαμορφώνεται : 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ 
1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ  
 Δικαίωμα ενταφιασμού οκταετούς (8) ταφής. 50 € 

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ  
 Τέλος Παράτασης Ταφής μετά την οκταετία (8), για 

τα επόμενα δύο (2) έτη. 50 € ανά έτος 

   
3. Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίων έως δεκαπέντε 

(15)  έτη. 50 € ανά πέντε (5) έτη 

 
 Στο αποφασιστικό προσθέτει την πρόταση «Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από τη μείωση των 

τελών Κοιμητηρίων, θα καλυφθεί από Ίδια Έσοδα». 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 378/2021 όμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, 
ως έχει. 
 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Βαμβάκος Ευάγγελος δήλωσε «παρόν». 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 469/2021.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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