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από το πρακτικό της 24ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 19715/16.10.2018
πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Γεωργίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι
υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Κουβελέτσου, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Συρίγου.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 4ου θέματος και κάλεσε
τον υπάλληλο κ. Παπαθανασίου, να το εισηγηθεί.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 323/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Τελών Κοιμητηρίου έτους 2019
Ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.19827/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, το οποίο έχει ως εξής:
Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων
και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία
κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών (άρθρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06).Η ίδρυση και συντήρηση
κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. (άρθρο 1
παρ.1 ΑΝ 582/68)Τα δικαιώματα ταφής και γενικά η λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων,
ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο , κατά τις ισχύουσες ειδικές
διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68). Ο Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του
Δ.Κ.Κ και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου.Τα έσοδα που προέρχονται από τα
κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν συνόλω των δαπανών της
συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68)
Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών
δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο του δήμου. Ως εκ τούτου,
υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των
νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των προσφιλών τους
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προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή).
(ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011)
Για τον προσδιορισμό του ύψους του «δικαιώματος ταφής» θεωρείται ότι συνυπολογίστηκαν οι λειτουργικές
δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προμήθειας ηλεκτρικού
ρεύματος και καθαριότητας των χώρων του κοιμητηρίου) και συναρτώνται με συνήθεις πράξεις που
εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του, ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώματος
ενταφιασμού και κατασκευής μνημείου επί του τάφου από τον συγγενή. (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011)Το ύψος
των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ
ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007)
Με την περίπτωση ζ’ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η
προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να εισηγηθείτε τον καθορισμό των τελών λειτουργίας του κοιμητηρίου για το
έτος 2019 ως εξής:
1. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους:
Πολυτέλεια

από 205,00 € σε 205,00 €

Α Κατηγορία

από 120,00 € σε 120,00 €

Β Κατηγορία

από 70,00 € σε

70,00 €

Γ Κατηγορία

από 30,00 € σε

30,00 €

2. Δικαίωμα ταφής σε τάφους 3ετούς χρήσεως:
Πολυτέλεια

από 205,00 € σε 205,00 €

Α Κατηγορία

από 120,00 € σε 120,00 €

Β Κατηγορία

από 70,00 €

σε 70,00 €

Γ Κατηγορία

από 30,00 €

σε 30,00 €

Δ Κατηγορία

από 24,00 €

σε 24,00 €

Άτομα έως 18 ετών

Δωρεάν

3. Δικαίωμα ταφής οστών σε οικογενειακούς τάφους.
ΕΦΑΠΑΞ

από 35,00 €

σε

35,00 €

4. Δικαίωμα ταφής σε κτιστούς, σαρκοφάγους τριετούς χρήσεως
Ενιαία Ζώνη

από 400,00 €

σε 360,00 €

Α. Άνω Διάζωμα

από 750,00 €

σε 750,00 €

Β. Κάτω Διάζωμα

από 550,00 €

σε 550,00 €

5. Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών

6. Δικαίωμα εκταφής από οικογενειακούς ή 3ετούς χρήσης τάφους
Α΄ Κατηγορία

30,00 €

(Όλες οι κατηγορίες τάφων )
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2,00 €

Β΄ Κατηγορία
(για νέους έως 30 ετών και νήπια)
7. Φύλακτρα οστών

από

20,00 € σε 18,00 €

8. Δικαίωμα εκκλησίας

από 20,00 € σε 20,00 €

9. Δικαίωμα στολισμού

από 20,00 € σε 20,00 €

10. Δικαίωμα αίθουσας
τελετών κατ΄ άτομο

από

1,00 €

σε

1,00 €

( με ΦΠΑ)
11. Μνημόσυνα
Ομαδικά

από 14,00 €

σε

14,00 €

Ιδιαίτερα

από 30,00 €

σε

30,00 €

Ιδιαίτερη λειτουργία

από

σε

78,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη

από 120,00 €

78,00 €

σε 120,00 €

12.Παραμονή σωρού
Ημερησίως

από 14,00 €

σε

14,00 €

Σε ψυγείο

από 25,00 €

σε

25,00 €

σε

14,00 €

13.Ετήσιο τέλος καθαριότητας οικογενειακών τάφων :
από 14,00 €

14.Παρατάσεις ταφής (Οι τιμές αναφέρονται ανά μήνα)










Πολυτέλεια
Α Τρίμηνο

από

80,00 €

σε

80,00 €

Β Τρίμηνο

από 120,00 €

σε

120,00 €

Γ Τρίμηνο

από 250,00 €

σε

250,00 €

Α’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από

60,00 €

σε

60,00 €

Β Τρίμηνο

από 100,00 €

σε

100,00 €

Γ Τρίμηνο

από

210,00 €

σε

210,00 €

Α Τρίμηνο

από

50,00 €

σε

50,00 €

Β Τρίμηνο

από

80,00 €

σε

80,00 €

Γ Τρίμηνο

από

200,00 €

σε

200,00 €

Β’ Κατηγορία

Γ’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από

40,00 €

σε

40,00 €

Β Τρίμηνο

από

60,00 €

σε

60,00 €

Γ Τρίμηνο

από

130,00 €

σε

130,00 €

Δ’ Κατηγορία
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Α Τρίμηνο

από

30,00 €

σε

30,00 €

Β Τρίμηνο

από

40,00 €

σε

40,00 €

Γ Τρίμηνο

από

50,00 €

σε

50,00 €

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις θανάτων (έως 30 ετών).Υπάρχει δικαίωμα δωρεάν παράτασης
πλέον της 3ετίας,για ένα ακόμα χρόνο βάσει της ΑΔΣ 186/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το άρθρο 75Ιβ10 κ ΙΙ8 Ν.3463/06
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)
Ι) Καθορίζει τα τέλη λειτουργίας κοιμητηρίων για το έτος 2019, ως εξής:
1. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους:
Πολυτέλεια

από 205,00 € σε 205,00 €

Α Κατηγορία

από 120,00 € σε 120,00 €

Β Κατηγορία

από 70,00 € σε 70,00 €

Γ Κατηγορία

από 30,00 € σε 30,00 €

2. Δικαίωμα ταφής σε τάφους 3ετούς χρήσεως:
Πολυτέλεια

από 205,00 € σε 205,00 €

Α Κατηγορία

από 120,00 € σε 120,00 €

Β Κατηγορία

από 70,00 € σε 70,00 €

Γ Κατηγορία

από 30,00 € σε 30,00 €

Δ Κατηγορία

από 24,00 € σε 24,00 €

Άτομα έως 18 ετών

Δωρεάν

3. Δικαίωμα ταφής οστών σε οικογενειακούς τάφους.
ΕΦΑΠΑΞ

από 35,00 € σε 35,00 €

4. Δικαίωμα ταφής σε κτιστούς, σαρκοφάγους τριετούς χρήσεως
Ενιαία Ζώνη

από 400,00 € σε 360,00 €

5. . Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών
Α. Άνω Διάζωμα

από 750,00 € σε 750,00 €

Β. Κάτω Διάζωμα

από 550,00 € σε 550,00 €

6. Δικαίωμα εκταφής από οικογενειακούς ή 3ετούς χρήσης τάφους
Α΄ Κατηγορία

30,00 €

(Όλες οι κατηγορίες τάφων)
Β΄ Κατηγορία

2,00 €

(για νέους έως 30 ετών και νήπια)
7. Φύλακτρα οστών

από 20,00 € σε 18,00 €

8. Δικαίωμα εκκλησίας

από 20,00 € σε 20,00 €
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9. Δικαίωμα στολισμού

από 20,00 € σε 20,00 €

10. Δικαίωμα αίθουσας
τελετών κατ΄ άτομο

από 1,00 € σε 1,00 €

(με ΦΠΑ)
11. Μνημόσυνα
Ομαδικά

από 14,00 € σε 14,00 €

Ιδιαίτερα

από 30,00 € σε 30,00 €

Ιδιαίτερη λειτουργία

από 78,00 € σε 78,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη από 120,00 € σε 120,00 €
12.Παραμονή σωρού
Ημερησίως

από 14,00 € σε 14,00 €

Σε ψυγείο

από 25,00 € σε 25,00 €

13.Ετήσιο τέλος καθαριότητας οικογενειακών τάφων :
από 14,00 € σε 14,00 €
14.Παρατάσεις ταφής (Οι τιμές αναφέρονται ανά μήνα)










Πολυτέλεια
Α Τρίμηνο

από 80,00 € σε 80,00 €

Β Τρίμηνο

από 120,00 € σε 120,00 €

Γ Τρίμηνο

από 250,00 € σε 250,00 €

Α’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από 60,00 € σε 60,00 €

Β Τρίμηνο

από 100,00 € σε 100,00 €

Γ Τρίμηνο

από 210,00 € σε 210,00 €

Β’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από 50,00 € σε 50,00 €

Β Τρίμηνο

από 80,00 € σε 80,00 €

Γ Τρίμηνο

από 200,00 € σε 200,00 €

Γ’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από 40,00 € σε 40,00 €

Β Τρίμηνο

από 60,00 € σε 60,00 €

Γ Τρίμηνο

από 130,00 € σε 130,00 €

Δ’ Κατηγορία
Α Τρίμηνο

από 30,00 € σε 30,00 €

Β Τρίμηνο

από 40,00 € σε 40,00 €

Γ Τρίμηνο

από 50,00 € σε 50,00 €

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις θανάτων (έως 30 ετών).Υπάρχει δικαίωμα δωρεάν παράτασης
πλέον της 3ετίας,για ένα ακόμα χρόνο βάσει της ΑΔΣ 186/2013.
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ΙΙ) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 323/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.10.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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