
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 13η  Νοεμβρίου 2020 

 

Σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην 22η τακτική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα 

από την 5476/9-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη 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 

συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη  15 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 1.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 

2.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
(συνδέθηκε πριν το 3ο θέμα) 

3.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                
4.Ιωάννης Θ.Ζιώγας 

5.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        
 

6.Αντώνιος Ν.Λουρής   

7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        
 

8.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

9.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

13.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

15.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

  

  

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα 

Βώσικα ενώ δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος 

Δεμένεγας. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για 

τον τεχνικό συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 

Συνδέθηκε ο κ. Εμμανουήλ Λέανδρος πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος. 

Αποχώρησαν ο κ. Βαλεράς πριν την ψήφιση του 4ου θέματος και ο κ. Λέανδρος πριν 

τη συζήτηση του 5ου θέματος, από την τηλεδιάσκεψη . 
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Θέμα 6ο : Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το 

έτος 2021.   

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 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 207/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 

έτος 2020 ως εξής: 

 

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

(30,00€) 

2. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€) 

3. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€) 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€) 

5. Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

6. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€) 

7. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€) 

8. Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2021 λαμβάνονται υπόψη τα 

κάτωθι: 

    

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2019 

 

Για το έτος 2019 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14635,10€  

ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 780,00€ 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 11389,82€ 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 559,24€ 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1874,89€ 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων:31,15€ 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

12382,54€  
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ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450€ 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10187,93€ 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 514,71€ 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1208,75€ 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 21,15€ 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2020 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

12922,85€  

ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 420,00€ 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10611,27€ 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 638,19€ 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1177,73€ 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 75,66€ 

 

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 

1920,00 € 

Κατά συνέπεια για το έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και 

δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 

14842.85€ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2019 

 

Για το έτος 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης 

Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 19746,38€  

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 12747,78€  

ΚΑΕ 7112: Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων: 4000,00€ 

ΚΑΕ 8121: Προμήθεια παγιών (ΠΟΕ): 2998,60€ 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 

14727,93€ 

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7729,33€ 

ΚΑΕ 7112:  Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων: 4000,00€ 

ΚΑΕ 8121: Προμήθεια παγίων (ΠΟΕ): 2998,60€ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2020 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020  οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 6715,85€ 

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 5830,24€ 

ΚΑΕ 8113: Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ): 885,61€ 

Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται 

να ανέλθουν στο ύψος των  9965,42€ 

Κατά συνέπεια για το έτος 2020 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  

16681,27€ 
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Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση τους ισχύοντες συντελεστές  για το έτος 2021 

διαμορφώνονται ως εξής:                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2021 

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού      600,00 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης  (παράταση χρόνου ταφής) 13.700,00 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών      750,00 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία   7328,70 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών     368,91 

         ΣΥΝΟΛΟ  22.747,61 

             

 

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν 

διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η Οικονομική επιτροπή να 

εισηγηθεί για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2021. 

 

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

(30,00€) 

2. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€) 

3. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€) 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€) 

5. Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

6. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€) 

7. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€) 

8. Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 

κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.

          

  

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την 

εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την υπ’αριθμ. 170-

2020_ΩΚΩ7ΩΕΔ-Σ3Τ απόφασή της προτείνει, λόγω των αυξημένων δαπανών για το 

2021, την  διαμόρφωση των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου για το 

έτος 2021, ως εξής : 

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

(35,00€) 

2. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (35,00€) 

3. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (35,00€) 
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4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (15,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (10,00€) 

5. Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

6. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(35,00€) 

7. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(60,00€) 

8. Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Με τους παραπάνω συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες για το έτος 

2021 διαμορφώνονται ως εξής:                                                          

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2021 

 

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού      700,00 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης  (παράταση χρόνου ταφής) 16.000,00 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών    1.000,00 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία    7328,70 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών      368,91 

         ΣΥΝΟΛΟ  25.397,61 

              

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΠΟΣΟ 

             61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                 5000,00 

             62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ               16000,00 

 

             64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                 2500,00 

             71 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 2500,00   

             81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)                 2000,00 

         ΣΥΝΟΛΟ                28000,00 

  

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ν.Δεμένεγας, κατέθεσε στην οικονομική 

υπηρεσία εναλλακτική πρόταση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών και 

δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου για το έτος 2021, η οποία πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 5548/11-11-2020 και είναι η εξής:  
«Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή για τον 

καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2021 και τις 
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αναλύσεις από τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και εσόδων και τις προβλέψεις 

δαπανών και εσόδων για το 2021 που αφορούν την Υπηρεσία Νεκροταφείου που μας 

κοινοποιήθηκαν από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν αιτήματός μας, 

υποβάλλουμε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ προκειμένου να συζητηθεί κατά την 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και ψήφιση των 

συντελεστών των  Δημοτικών τελών. (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18). 

 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του Συνδυασμού ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ 

αφορά στην διατήρηση των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 

2021 στις τιμές που ισχύουν το τρέχον έτος, ως εξής:  

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

(30,00€) 

2. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€) 

3. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€) 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€) 

5. Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

6. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(30,00€) 

7. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€) 

8. Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Η μεγάλη αύξηση των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου το 2018 

έγινε προκειμένου να γίνει αγορά ακινήτου για την επέκταση του Νεκροταφείου 

Ιουλίδας, παρόλο που τα τέλη Νεκροταφείων επιβάλλονται "προς κάλυψιν εν μέρει ή 

εν γένει της λειτουργίας αυτών” και όχι για επενδύσεις σε πάγια. Από τα 

απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων 2018, 2019, 2020 φαίνεται ότι οι ετήσιες 

εισπράξεις από τα Νεκροταφεία παραμένουν σταθερές διαχρονικά (περίπου 14600€) 

και υπολείπονται πάντα των δαπανών που επίσης είναι διαχρονικά σταθερές (περίπου 

16500€) εκτός από το 2019 που έγινε η δαπάνη για αγορά ακινήτου. Θεωρούμε πως 

δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε νέα αύξηση των τελών Νεκροταφείου εφόσον 

παραμένουν αμετάβλητες οι παρεχόμενες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία των 

κοιμητηρίων και η πάγια υπέρβαση των δαπανών από τα έσοδα καλύπτεται νόμιμα 

από άλλους κωδικούς δαπανών.» 
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Η εναλλακτική πρόταση του επικεφαλής της μειοψηφίας συνοδεύεται από την 

κάτωθι υπ’αριθμ. 5572/12-11-2020 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας: 

  «Η Οικονομική Υπηρεσία έχοντας υπόψη: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2021 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

  ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. 

Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ 35,00 € 30,00 € 

Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ 35,00 € 30,00 € 

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, 35,00 € 30,00 € 

Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη 15,00 € 10,00 € 

Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως σε οστεοφυλάκιο 10,00 € 5,00 € 

Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο νεκροταφείο, 1.000,00 € 1.000,00 € 

Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, 35,00 € 30,00 € 

Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, 60,00 € 50,00 € 

Κενοτάφιο 300,00 € 300,00 € 

      

ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2021 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ (τα έσοδα του 
2020) 

ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 700,00 € 600,00 € 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 16.000,00 € 13.700,00 € 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1.000,00 € 750,00 € 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 7.328,70 € 7.328,70 € 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 368,91 € 368,91 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 25.397,61 € 22.747,61 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2018 14.549,93 €   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2019 14.635,10 €   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2020  14.842,85 €   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2021 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΚΑ 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.000,00 € 5.000,00 € 

ΚΑ 62 Παροχή υπηρεσίας τρίτων 16.000,00 € 16.000,00 € 

ΚΑ 64 Διάφορα έξοδα 2.500,00 € 2.500,00 € 

ΚΑ 71 Αγορές παγίων 2.500,00 € 2.500,00 € 

ΚΑΕ 8113: Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ): 2.000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 28.000,00 € 28.000,00 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2018 16.120,00 €   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019 21.257,93 €   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2020 16.681,27 €   
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• Το άρθρο 11 του ν. 4623_2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-2019 όπου αναφέρεται: «Ο 
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της 
οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και 
κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη 
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.» 

• Την εγκύκλιο 108/26-10-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα την παράγραφο ΙΙ όπου αναφέρεται: «..η 
οικονομική υπηρεσία οφείλει να τοποθετηθεί επί ζητημάτων όπως λ.χ. ότι, σε μια 
εναλλακτική πρόταση, δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές 
δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή 
έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος των εσόδων 
υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους … ή 
ότι με την υιοθέτηση της εναλλακτικής πρότασης δεν ισοσκελίζεται ο 
προϋπολογισμός.» 

• Την παρ.1 του άρθρου 158 «Υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες Δήμων 
και Κοινοτήτων» του ν.3463_2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

παρατηρεί επί της κατατεθείσας εναλλακτικής πρότασης τα εξής: 

• Τα έσοδα που έχουν εγγραφεί προβλέπονται από διατάξεις νόμων. 

• Η υπηρεσία Νεκροταφείων σύμφωνα με την παρ 2 αρθ 4 του Αναγκ. Νόμου 
582/1968 δεν είναι πλήρως ανταποδοτική υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει υποχρέωση ισοσκέλισης εσόδων και δαπανών. 

 

Στη συνέχεια η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου, αφού έλαβε το λόγο είπε τα 

εξής: 

«Στα τέλη των κοιμητηρίων προτείνουμε σήμερα μια μικρή αύξηση της τάξης 

των 5 ευρώ ετησίως  όσον αφορά το δικαίωμα ταφής τόσο σε προσωρινό όσο και σε 

οικογενειακό τάφο , καθώς και 5 ευρώ ετησίως στο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής 

και δικαίωμα φύλαξης οστών σε οστεοθήκη και οστεοφυλάκιο , 5 ευρώ ετησίως στο 

τέλος νεκροταφείου σε μονώροφο και 10 ευρώ σε διώροφο οικογενειακό τάφο. 

Θεωρούμε τις αυξήσεις αυτές απαραίτητες διότι έστω και με αυτή τη μικρή αύξηση 

των εσόδων θα μπορέσουμε να προβούμε σε απαραίτητες επισκευές που έχουν άμεση 

ανάγκη τα κοιμητήρια. Κατασκευή  κουπαστών και κάγκελα ασφαλείας, 

διαμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος χώρου  καθώς και διαμόρφωση της νέας πτέρυγας 

στο κοιμητήριο της Ιουλίδας. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη προβεί στην τοπογραφική 

αποτύπωσή των κοιμητηρίων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2003 επί δημαρχίας 

Νικολάου Δεμένεγα οι αυξήσεις που είχαν ισχύσει ήταν πολύ μεγαλύτερες τόσο για 

το τέλος νεκροταφείου σε μονόροφο 40 ευρώ  , σε διώροφο τάφο 100 ευρώ , αντί των 

35 που προτείνουμε για το 2021, ενώ για το κοινοτάφιο το τέλος έφτανε τα 600 ευρώ 

και το δικαίωμα ταφής στα 150 ευρώ .Το 2007 ορίστηκε το χρονικό διάστημα των 
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δύο ετών για τις αντίστοιχες χρεώσεις ενώ το δικαίωμα ταφής ήταν 75 ευρώ . Από το 

2007 οι χρεώσεις που ίσχυσαν ήταν αυτές που ισχύουν έως το 2020.» 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 170-2020_ΩΚΩ7ΩΕΔ-Σ3Τ απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής την εναλλακτική κατατεθείσα πρόταση με αρ.πρωτ 5548/11-

11-2020, την 5572/12-11-2020  Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της 

εναλλακτικής πρότασης και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Για την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής: 

Ψήφισαν ΥΠΕΡ, εννέα (9), οι κ.κ. Μουζάκης, Τζουβάρας, Κων.Δεμένεγας, 

Ζιώγας, Λουρής, Καμίλης, Πατηνιώτη, Βουτσινάς, και  Δεμένεγα,                         

Ψήφισαν ΚΑΤΑ, πέντε (5) οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, 

Σ.Μουζάκη, Γκρέκας,  

 

Για την εναλλακτική πρόταση του συνδυασμού ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ 

ΚΕΑΣ  

Ψήφισαν ΥΠΕΡ πέντε (5) οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, 

Σ.Μουζάκη, Γκρέκας,  

Ψήφισαν ΚΑΤΑ εννέα (9), οι κ.κ. Μουζάκης, Τζουβάρας, Κων.Δεμένεγας, 

Ζιώγας, Λουρής, Καμίλης, Πατηνιώτη, Βουτσινάς, και  Δεμένεγα,                         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού 

Nεκροταφείου για το έτος 2021, ως εξής : 

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

(35,00€) 

2. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (35,00€) 

3. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (35,00€) 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (15,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (10,00€) 

5. Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€) 

6. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα 

(35,00€) 

7. Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(60,00€) 

8. Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Με τους παραπάνω συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες για το έτος 

2021 διαμορφώνονται ως εξής:                                                          

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2021 

 

ΑΔΑ: 6ΦΗΗΩΕΔ-ΖΒΝ



            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού      700,00 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης  (παράταση χρόνου ταφής) 16.000,00 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών    1.000,00 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία    7328,70 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών      368,91 

         ΣΥΝΟΛΟ  25.397,61 

              

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΠΟΣΟ 

             61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                 5000,00 

             62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ               16000,00 

 

             64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                 2500,00 

             71 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 2500,00   

             81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)                 2000,00 

         ΣΥΝΟΛΟ                28000,00 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2020 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα συμμετέχοντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Δήμαρχος 

 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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