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   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 9
της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αριθμός Απόφασης 16
ΘΕΜΑ 2ο  : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών

νεκροταφείου  για το έτος 2018 και εφεξής.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 4 η του μηνός
Ιουνίου  , του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  Δημοτικής  Κοινότητας
Λουτρακίου-  Περαχώρας,  μετά  την  υπ΄.  αριθμ.  8610/31-05-2018
πρόσκληση  της  Προέδρου,  Βενετσάνου  Ελένης,  η  οποία  νόμιμα  και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010   (Φ.Ε.Κ.  87/07-06-2010),  περί  "  Νέας  Αρχιτεκτονικής  της
Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ.
Γκιώνη,  ο  οποίος  ήταν  απών,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα δέκα (10 ), η κα Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)  ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5) ΣΤΑΥΡΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  6)  ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΝΑ  7) ΓΚΙΩΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  8)  ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  9) ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) αν και κλήθηκε νόμιμα.

Επί  του  ανωτέρω 2ου θέματος η  κ.  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των
Μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λουτρακίου  -
Περαχώρας τα εξής:

1. Την  υπ΄ αριθμ. 276/16-11-2015 Α.Δ.Σ. (σε ορθή επανάληψη - ΑΔΑ
Ω0Λ8ΩΛ3-5Φ7), περί αναπροσαρμογής ή μη τελών νεκροταφείου για το
έτος 2016 και εφεξής

2.Την  από  25/5/2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας,  αναφορικά  με  την
αναπροσαρμογή  ή  μη  των  τελών  νεκροταφείου  για  το  έτος  2018  και
εφεξής, η οποία αναφέρει ότι:

ΕΣΟΔΑ:
Τα έσοδα από τα τέλη χρήσης νεκροταφείου θα ανέλθουν στο ποσό
των 433.356,79 € και αναλύονται ως κάτωθι:
Κ.Α 041           – Έσοδα νεκροταφείων                                 
37.750,00 ευρώ   
Κ.Α  2119.001 – Έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας 
Δημοτικών νεκροταφείων                                   
15.000,00 ευρώ
ΚΑ 3219.003 - Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων      

        380.606,79
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ευρώ                                                            Σύνολο εσόδων      
        433.356,79 ευρώ   

ΕΞΟΔΑ: 
Τα έξοδα της υπηρεσίας νεκροταφείων θα ανέλθουν στο ποσό των
396.909,12 € και αναλύονται ως κάτωθι:
Κ.Α 45 - Υπηρεσία νεκροταφείων                                              
396.909,12 ευρώ 
 Σύνολο εξόδων                                  
396.909,12 ευρώ
Επειδή  τα Έσοδα υπερτερούν των Εξόδων προτείνεται  το  ύψος

των τελών να μην αναπροσαρμοσθεί για τους δημότες, ενώ να μειωθεί
για τους ετεροδημότες (σύμφωνα με τις υποδείξεις του 1678/27-1-2014
εγγράφου –αναφοράς του Συνηγόρου του Πολίτη) .

3. Το σχετικό έγγραφο-αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη

Ακολούθως  ο  κ.  Συλαϊδής, λαβών  τον  λόγο,  είπε  αφενός  ότι  οι
κατηγορίες  των  υπόχρεων  πρέπει  να  παραμείνουν  ως  έχουν,  ήτοι
"δημότες" και "ετεροδημότες", χωρίς να γίνει διάκριση των δεύτερων σε
"ετεροδημότες μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)" και "ετεροδημότες
μη μόνιμοι κάτοικοι" καθώς ο πρώτος από αυτούς τους δύο όρους δεν
είναι σαφής , κι αφετέρου να μη γίνει καμία μείωση των τελών ως προς
τους ετεροδημότες

Εν συνεχεία η κα Πρόεδρος τόνισε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προτείνεται  να μην υπάρχει  τόση
μεγάλη και δυσανάλογη διαφορά μεταξύ  δημοτών  & ετεροδημοτών όσον
αφορά την επιβολή τελών νεκροταφείου, πράγμα το οποίο, όπως ανέφερε,
δε μπορεί να εφαρμοστεί στον Δήμο μας.

Ακολούθως η κα Ζαχάρη τόνισε ότι είναι αρνητική με την πληρωμή
τελών από τους δημότες και τους ετεροδημότες γενικά, αφού καθημερινά
καταβάλλουν φόρους, και ότι θα επιθυμούσε μείωση των επιβαλλομένων
τελών κατά 50% για όλους. 

Στη  συνέχεια  η  κα  Πρόεδρος  από  κοινού  με  τον  κ.  Συλαϊδή
εισηγούνται 1) να παραμείνουν οι κατηγορίες υπόχρεων ως έχουν,  ήτοι
"δημότες"  και  "ετεροδημότες",  2)  για  τους  ετεροδημότες  το  δικαίωμα
τριετούς χρήσης τάφου να οριστεί σε 7.000 € και το δικαίωμα σύστασης
και διατήρησης οικογενειακού τάφου να οριστεί σε 300 €, και 3) κατά τα
λοιπά να ισχύει η εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από όλους πλην της  κας Λιαντινιώτη
Μαρίνας καθώς συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας  και της κας
Ζαχάρη  Ελένης  για  τους  λόγους  που  προαναφέρονται,  και  συνεπώς
εγκρίνεται.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας,
αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  καθώς  και  τις  διατάξεις  των
παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του
άρθρου  83  του  Ν.  3852/2010,  &  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.

Κατά πλειοψηφία (μειοψηφουσών των  κ.κ.  Λιαντινιώτη
Μαρίνας και Ζαχάρη Ελένης)

Γνωμοδοτεί  περί  των  τελών  νεκροταφείου  στη  Δ.Κ.
Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  για  το  έτος  2018  και  εφεξής,  και
συγκεκριμένα:
α)  για  τη  μη  αναπροσαρμογή  των  εν  λόγω  τελών  για  τους
δημότες, τα οποία παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την
υπ'  αριθμ. 276/2015 (σε ορθή επανάληψη) Α.Δ.Σ.,   σύμφωνα με την από
25/5/2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας
β)  για τη μείωση των εν λόγω τελών για τους ετεροδημότες
σύμφωνα  με  την  από  25/5/2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της
Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας, όπως  αυτή
τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσης κοινή
πρόταση της Προέδρου και του κ. Συλαϊδή,



γ) για τον καθορισμό των εν λόγω τελών για το νεκροταφείο
Περαχώρας, σύμφωνα με  την  από  25/5/2018  εισήγηση  του  Γραφείου
Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσης κοινή
πρόταση της Προέδρου και του κ. Συλαϊδή,
οπότε διαμορφώνονται ως κάτωθι:

Α) Δημοτική ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας: 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 23,50 €
ανά έτος μετά την τριετία.
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε  7.000 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 300,00 €
ανά έτος μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (επέκταση Παλαιού)
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 23,50 €
ανά έτος μετά την τριετία.
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε  7.000 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 300,00 €
ανά έτος μετά την τριετία.
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

ΓΙΑ ΤΟ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 €.
β.  Δικαίωμα  χρήσης  πέραν  της  τετραετίας  (έως  την  λειτουργία
οστεοφυλακίου) σε 23,50 € ανά έτος  
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 7.000 €.
β.  Δικαίωμα  χρήσης  πέραν  της  τετραετίας  (έως  την  λειτουργία
οστεοφυλακίου) σε 300,00 € ανά έτος 
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς   ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο
συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 € .

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 €.
β.  Δικαίωμα  χρήσης  πέραν  της  τετραετίας  (έως  την  λειτουργία
οστεοφυλακίου) σε 23,50 € ανά έτος  

2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 7.000 €.
β.  Δικαίωμα  χρήσης  πέραν  της  τετραετίας  (έως  την  λειτουργία
οστεοφυλακίου) σε 300,00 € ανά έτος 
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς   ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο
συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 € .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2018.

Η Πρόεδρος Τα Μέλη



( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 8/06/2018

Η Πρόεδρος Δ.Κ.
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