
  
 
  

 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38ης/20.10.2022 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5318/17.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
 
Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6 
μέλη : 
 
 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος          1.  Λουρής Αντώνιος  
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                             
3. Δεμένεγας Νικόλαος      (αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 
4.  Πατηνιώτη Μαρία 
5.  Καμίλης Θεόδωρος 
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Μαριάννα Μωραϊτη. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΤΛΩΩΕΔ-ΕΓΟ



ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου 
για το έτος 2023. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής : 
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. 
Επίσης σύμφωνα με την περ ιθ), παρ 1 άρθ 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς 
των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225). 
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”. 
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 179/2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΖΙΩΕΔ-ΤΥ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κέας  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€). 
Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 
 
Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2023 λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: 
    
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2021 
 
Για το έτος 2021 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 18.471,75€  
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 1.190,00€ 
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 13.824,77€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1109,34€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 2.310,96€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 36,68€ 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.544,79€ 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 630,00€ 
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ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10.507,60€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 994,98€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.375,53€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 36,68€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2022 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.196,71€  
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 385,00€ 
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10.537,34€ 
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 1.024,63€ 
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1.199,27€ 
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 50,47€ 
 
Για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού 
ύψους 
4.973,29€ 
Κατά συνέπεια για το έτος 2022 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και δικαιώματα 
χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.170,00€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2021 
 
Για το έτος 2021 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου 
ήταν συνολικά: 15.084,37€  
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 12.585,45€  
ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): 2.498,92€ 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 9.426.03€ 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 6.927,11€ 
ΚΑΕ 8113: Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ): 2.498,92€ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022  οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 
υπηρεσιών χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 4.298.94€ 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 4.298.94€ 
ΚΑΕ 81: Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) : 0,00€ 
   
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 8.511,00€ 
Κατά συνέπεια για το έτος 2022 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  
12.809.94€ 
 
Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση τους ισχύοντες συντελεστές  για το έτος 2023 
διαμορφώνονται ως εξής:                                                          
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2023 

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟ 

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού     910,00€ 

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης                      16.000,00€ 
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(παράταση χρόνου ταφής) 

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών   1.400,00€ 

             0417 Τέλος επισκευών-κατασκευών      200,00€ 

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία  9.765,12€ 

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών     772,79€ 

         ΣΥΝΟΛΟ  29.047,91€ 

             
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν 
διαμορφωθεί από την ως άνω απόφαση και καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει 
για την διατήρηση ή μη των συντελεστών για το έτος 2023: 
 

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

 
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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη διατήρηση των  τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού 
Nεκροταφείου για το έτος 2023. 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ) 
 

Τη διαμόρφωση των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου 

για το οικονομικό έτος 2023 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€) 
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• 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€). 
• Τέλος επισκευών-κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία, ευρώ πενήντα (50,00€) 

 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2022 
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