
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 19ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 15η  Οκτωβρίου 2021 

 

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 

4796/11-10-2021 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.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας             2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         
4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
5.Αντώνιος Ν.Λουρής    

6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  
7.Μουζάκη Αντ. Σώζα   

8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   

9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

12.Στυλιανός Γκρέκας  

13.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

14.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
15.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     
 

 

 

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

Νικολέτα και 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. 
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 
     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2021 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙΦΗΩΕΔ-ΠΤΣ



Θέμα 7ο : Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 

2022.   

 

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

εισηγούμενος το 7ο 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 118/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2021 

ως εξής: 

 

Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

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 πέντε (35,00€) 

Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 

Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

 

Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2022 λαμβάνονται υπόψη τα 

κάτωθι:    

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2020 

 

Για το έτος 2020 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14.844,09€  

ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 570,00€ 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 11.731,53€ 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 648,19€ 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.798,71€ 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 95,66€ 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

12.922,85€ 

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€ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2021 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

15.773,83€  

ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 770,00€ 

ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 12.179,95€ 

ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1.094,65€ 

ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.692,55€ 

ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 36,68€ 

 

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 3.000,00€ 

 

Κατά συνέπεια για το έτος 2021 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και 

δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 

18.773,83€ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2020 

 

Για το έτος 2020 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης 

Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 13983,84€  

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 11.972,23€  

ΚΑΕ 64: Λοιπά γενικά έξοδα: 1.126,00€ 

ΚΑΕ 7112: Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων: 0,00€ 

ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): 885,61€ 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 

6.715,85€ 

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 5.830,24€ 

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

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2021 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021  οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 9.426,03€ 

ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 6.927,11€ 

ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) : 2.498,92  

Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να 

ανέλθουν στο ύψος των 9.300,00€ 

 

Κατά συνέπεια για το έτος 2021 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  

18.726,03€ 

 

Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση τους ισχύοντες συντελεστές  για το έτος 2022 

διαμορφώνονται ως εξής:                                                          

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2022 

 

ΑΔΑ: ΩΙΦΗΩΕΔ-ΠΤΣ



 

 

 

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού     910,00 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης                      (παράταση 

χρόνου ταφής) 

16.000,00 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών    1.300,00 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία   7.667,76 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών     462,58 

         ΣΥΝΟΛΟ  26.340,34 

            

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 2022: 

 

Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

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 πέντε (35,00€) 

Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 

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. 179-2021_Ψ5ΖΙΩΕΔ-ΤΥ1 

απόφασή της προτείνει, την διατήρηση των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού 

Nεκροταφείου για το έτος 2022, ως εξής :        

Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

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

οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

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 πέντε (35,00€) 

Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 

Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€) 
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Και τον ορισμό του νέου τέλους με βάση το Νέο Κανονισμό Κοιμητηρίων (ΑΔΣ 30/2021) 

Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας, λέει ότι: «Tο 2017 έγινε μεγάλη αύξηση 

των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου προκειμένου να γίνει αγορά ακινήτου 

για την επέκταση του Νεκροταφείου Ιουλίδας. 

Πέρυσι, για το 2021, έγιναν σημαντικές αυξήσεις με την αιτιολογία ότι θα γίνουν κάποιες 

επισκευές στα κοιμητήρια καθώς και η διαμόρφωση της νέας πτέρυγας στο κοιμητήριο της 

Ιουλίδας. Παρόλο που τα έσοδα το 2021 αυξήθηκαν κατά 26%, στα 18.773,83€, οι δαπάνες 

που έγιναν ήταν μόλις 18.726,03€, δηλαδή έχουμε και στην διαχείριση των Νεκροταφείων 

κέρδος 47,80€!!!  

Φυσικά η οικονομική διαχείριση των Νεκροταφείων δεν απαιτείται να είναι 

ισοσκελισμένη και η πάγια υπέρβαση των δαπανών σε αυτά από τα έσοδα ενταφιασμών κλπ 

καλύπτεται νόμιμα από άλλους κωδικούς δαπανών, όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες για την 

εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων παραμένουν υποβαθμισμένες και οι δαπάνες για την 

βελτίωσή τους εξακολουθούν να είναι υποτονικές. 

Πέρυσι καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση για την μη αύξηση των τελών Νεκροταφείου 

που απορρίφθηκε από την πλειοψηφούσα παράταξη. Φέτος, καταψηφίζουμε την πρόταση που 

εισηγείται κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή για την διατήρηση των περσινών 

αυξήσεων και εισηγούμαστε την επαναφορά των προηγούμενων Τελών του 2020, διότι 

αποδείχθηκε ότι δεν αρκεί η αύξηση των Τελών για έχουμε καλύτερα Νεκροταφεία αλλά 

περισσότερη και πιο αποδοτική δουλειά από την Δημοτική αρχή για την παραγωγή έργου.» 

 
Οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Αντ.Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, Γκρέκας, Κορασίδη και 

Βαλεράς, ψηφίζουν ΚΑΤΑ 

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 179-2021_Ψ5ΖΙΩΕΔ-ΤΥ1 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 (8 ψήφοι ΥΠΕΡ και 7 ψήφοι ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου για 

το έτος 2022, ως εξής : 

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

πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα πέντε (35,00€) 

• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα πέντε (15,00€) και σε 

οστεοφυλάκιο ευρώ δέκα (10,00€) 

• 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 πέντε 

(35,00€) 

• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ εξήντα (60,00€) 
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• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€). 

• Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2021 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα συμμετέχοντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Δήμαρχος 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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