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ΑΔΑ: ΨΨΤΙΩΕΔ-ΙΔΓ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 5η Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
«Στ.Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 4019/1-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
4. Αντώνιος Β. Παούρης
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
12.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Νικόλαος Α. Πολίτης
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5.Μουζάκη Αντ.Σώζα
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Σωτηρία Μυκωνιάτη για την
τήρηση των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2018
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Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2019. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττός
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική
Επιτροπή με την υπ’ αρίθμ. 271/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα
κοιμητήρια είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει
λειτουργίας αυτών”.
Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση
δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη
τα οποία εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν
σύμφωνα με την υπ' αριθμό 234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το
έτος 2018 ως εξής:

 Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα








(30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα
(30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα
(50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Για τον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω τελών για το έτος 2019, ελήφθησαν
υπόψη τα κάτωθι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14062,46€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 510,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10962,99€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 419,65€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 2107,41€
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ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 62,41€
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
12060,93€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 330,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9888,49€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 370,00€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1424,26€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 48,18€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
12437,45€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9987,72€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 524,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1305,90€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 168,90€
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους
2320,00 €
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και
δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
14757,45€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης
Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 13644,55€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 13644,55€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά:
7733,88€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7733,88€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την
παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 8349,33€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 8349,33€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται
να ανέλθουν στο ύψος των 7980,00€
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των
16329,33€

Τα έσοδα των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΨΨΤΙΩΕΔ-ΙΔΓ

διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού

540,00

0413

Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

13.500,00

0415

Δικαίωμα φύλαξης οστών

650,00

3219.0005

Έσοδα από Νεκροταφεία

7229.04

3219.0009

Δικαίωμα φύλαξης οστών

288.79

ΣΥΝΟΛΟ

22207.83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1500,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

14260,00

71

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4000,00

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

2998,60

ΣΥΝΟΛΟ

22758,60

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τη μη αύξηση τελών και
δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2019, και καθορίζει αυτά ως εξής:









Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ
τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα
(30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα
(50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 271/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείου για το έτος 2019 ως
εξής:
 Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ
τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα
(30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα
(50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 263/2018
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα παρόντα μέλη

