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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ        10-04-2017  

Σήμερα την  10η  του μηνός  Απριλίου  του έτους  2017  ημέρα Δευτέρα   και   ώρα 13.30 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Μαλεβιζίου  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο 

Δημοτικό  Κατάστημα  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.:  5642/06-04-2017  έγγραφη 

πρόσκληση  του  Προέδρου  του,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων 

του  Δήμου  και  επιδόθηκε  εμπρόθεσμα  στα  μέλη  του,  προκειμένου  να  γίνει  συζήτηση 

και  να   ληφθούν  αποφάσεις  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης.  Στη 

συνεδρίαση  που  παραβρέθηκε  και  ο  Δήμαρχος  Μαμουλάκης  Κωνσταντίνος  έλαβαν 

μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κύρκος  Αθανάσιος,  Βαλτζάκης  Γεώργιος,  Σαββάκης  Φίλιππος,  Αντωνογιαννάκης 

Εμμανουήλ,  Τζεδάκης  Δημήτριος,  Κουτσογιάννης  Χαράλαμπος,  Μανιούδης 

Ματθαίος,  Αεράκης  Γεώργιος,   Λυδάκης  Δημήτριος,  Μαρκατάτος  Γεώργιος, 

Παπαδομανωλάκης  Εμμανουήλ,  Τριγώνης  Κωνσταντίνος,  Ντουλάκης  Ιωάννης, 

Φραντζεσκάκη  Άννα,  Αποστολάκη  Ευαγγελία,  Παρασύρης  Ευάγγελος,  Μανιαδής 

Αντώνιος,  Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σαλούστρος Αριστομένης,  Σαμόλης Εμμανουήλ,  Λιαδάκης  Αναστάσιος,  Σαριδάκης 

Στυλιανός,   Μαρής  Δράκος,  Ανδρουλάκης  Δημήτριος,  Παπάζογλου  Αγάπη-Ελένη 

Μανιούδης Εμμανουήλ.

Επομένως  διαπιστώνεται  απαρτία  αφού σε  σύνολο  είκοσι  επτά (27)  μελών του  Δ.Σ. 

είναι  παρόντα  τα  δέκα  εννέα  (19)  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

Κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1 ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  προσήλθε  ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Λιαδάκης Αναστάσιος,  

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ.  Φόδελε   Φακουκάκης  

Ιωάννης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν   οι  υπάλληλοί   του  Δήμου Κρητσωτάκη Μαρία  και  

Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ  14 ο    :  Αναπροσαρμογή  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών  Κοιμητηρίων, 

σύμφωνα με την 103/2017 απόφαση Ο.Ε.

Ο  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Αθανάσιος  Κύρκος  ,  

εισηγούμενος  το  ανωτέρω  θέμα  έθεσε  υπόψη  του  Δ.Σ.  την  εισήγηση  της  Δ/σης 

Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου  σύμφωνα  με  την 

οποία :  

«Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  ∆ηµοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα,  

στην  αρµοδιότητα  των  δήµων  ανήκει,  µεταξύ  των  άλλων,  και  η  κατασκευή,  

συντήρηση και λειτουργία των Κοιµητηρίων. 

Επίσης,  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  1  του  ΑΝ  582/68  «Περί  δηµοτικών  και 

κοινοτικών  κοιµητηρίων»  (ΦΕΚ  225/Α)  ορίζεται,  ότι  «η  ίδρυσις  και  συντήρησις 

κοιµητηρίων  (νεκροταφείων)  ανήκει  εις  την  αποκλειστικήν  αρµοδιότητα  των 

δήµων  και  κοινοτήτων»,  ενώ  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  του  ίδιου  νόµου 

ορίζεται  κατηγορηµατικά,  ότι  «πάντα  τα  κοιµητήρια  ανήκουν  ως  προς  την 

διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήµους και τας κοινότητας».  

Τα  τέλη  και  δικαιώµατα  του  ∆ηµοτικού  Κοιµητηρίου,  επιβάλλονται  βάσει  των 

διατάξεων:   α)  του  αρθρ.  19  του  Β.∆.24/9-20/20-10-1958  «περί  προσόδων  των  

δήµων  και  κοινοτήτων»  β)  του  Ν.∆.318/69  «περί  βεβαιώσεως  και  εισπράξεως  των  

εσόδων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων»  γ)  των  αρθρ.3-5  του  Β.∆.17/5-15/6/1959  «περί  

οικονοµικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  ∆ήµων  και  κοινοτήτων»  και  δ)  της 

παρ.2  του  άρθρου  4  του  ΑΝ.582/1968  όπου  προβλέπεται  ότι  «οι  εκ  των 

κοιµητηρίων  πρόσοδοι  σύµφωνα  µε  την  ανωτέρω διάταξη  είναι  δικαιώµατα  ή  τέλη 

επιβαλλόµενα  προς  κάλυψη  εν  µέρει  ή  εν  συνόλω  των  δαπανών  της  συντηρήσεως 

και εν γένει λειτουργίας αυτών».

 Λαµβάνοντας  υπόψη  τον  κοινωνικό  χαρακτήρα  της  υπηρεσίας  των  δηµοτικών 

κοιµητηρίων,  ο  νόµος  επιτρέπει  στα  δηµοτικά  συµβούλια  να  επιλέξουν  αν  τα  

έσοδα αυτά θα καλύπτουν όλες  ή µέρος µόνο των συνολικών δαπανών λειτουργίας  

τους.  Στη  συγκεκριµένη  περίπτωση  δεν  ισχύει  η  διάταξη  του  άρθρου  17  του  Ν 

1080/80  (ΦΕΚ  246/Α),  που  καθιστά  υποχρεωτικό  για  τα  δηµοτικά  συµβούλια  τον 
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προσδιορισµό  των  ανταποδοτικών  τελών  και  δικαιωµάτων  σε  ύψος  τέτοιο,  που  να  

καλύπτει  πλήρως τις  δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Επιπλέον  και  σύµφωνα  µε  την  εγκύκλιο  31727/1978  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 

τα  έσοδα  από  τα  κοιµητήρια  χαρακτηρίζονται  ως  γενικά  τακτικά  έσοδα  δηλαδή 

µπορούν να διατεθούν για την κάλυψη οποιαδήποτε δαπάνης του ∆ήµου. 

Τα  θέµατα  που  σχετίζονται  µε  τη  διοίκηση,  τη  διαχείριση,  τα  τέλη  ή  δικαιώµατα  

και  γενικά  µε  τη  λειτουργία  του  νεκροταφείου,  ρυθµίζονται  µε  κανονισµούς  που  

ψηφίζουν τα δηµοτικά συµβούλια (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/68).  

Την  επιβολή  των  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  εισηγείται  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή (περ.ζ παρ 1 άρθρου 72 του Ν. 3852/10).

Λαμβάνοντας υπόψη :

Την  330/2013  απόφαση  του  Δ.Σ.  που  εγκρίθηκε  με  την  με  αριθμό  9929/5-8-2013  

απόφαση  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο 

Κανονισμός  Λειτουργίας  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  του  Δήμου  Μαλεβιζίου,  

στον  οποίο  καθορίζονται  ορισμένα μόνον τέλη  και  δικαιώματα  για  την  χρήση των 

κοιμητηρίων. 

 Το  γεγονός  ότι  µε  αποφάσεις  των  Δηµοτικών  Συµβουλίων  των  πρώην  ∆ήµων  που 

συνενώθηκαν  και  αποτέλεσαν  το  ∆ήµο   Μαλεβιζίου  στα  πλαίσια  του  Νόµου 

«Πρόγραµµα  Καλλικράτης»,  είχε  καθοριστεί  το  ύψος  των  τελών  για  κάθε  ∆ήµο,  

σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.
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Απόφαση Δ.Σ.                    Είδος τέλους     ΔΕ

 Γαζίου

       ΔΕ 

Κρουσώνα

     ΔΕ 

Τυλίσου 
33

0/
20

13
 Δ

 Μ
α

λε
βι

ζί
ου Οικογενειακό  τάφος  Δημοτικής 

Κοινότητας Γαζίου

6000,00 

Κοινός  τάφος  τριετούς  χρήσης 

ενιαίου Δήμο Μαλεβιζίου 

300 300 300

Δικαίωμα  ταφής  για  όλες  τις 

κατηγορίες  ενιαίου  Δήμο 

Μαλεβιζίου 

60 60 60

Τέλος  ανακομιδής  με  ευθύνη 

δημοτών  ενιαίου  Δήμο 

Μαλεβιζίου

150 150 150

Τέλος  ανακομιδής  με  ευθύνη   της 

υπηρεσίας  ενιαίου  Δήμου 

Μαλεβιζίου 

200 200 200

Τέλος  αναβολής  ανακομιδής 

(παράταση)/έτος έως και  δύο έτη 

100 100 100

25/1999  Δ. 

Γαζίου

Ενιαία  τέλη  νεκροταφείων  για 

τους  οικογενειακούς   τάφους 

(παραχώρηση  χρήσης)  στην 

περιφέρεια  του  νέου  Δήμου 

Γαζίου 

498,90

Tέλος  συντήρησης/έτος  και  για 

τις  δύο  κατηγορίες  στην 

περιφέρεια  του  νέου  Δήμου 

Γαζίου

14,67

Ενιαία  τέλη  νεκροταφείων  για 

τους  κοινούς  τάφους  στην 

περιφέρεια  του  νέου  Δήμου 

Γαζίου

146,75

10
0/

20
03

 Δ
 Τ

υλ
ίσ

ου

Ταφόπεδο  απλό  σε  μη 

διαμορφωμένο  χώρο  (πρώην 

Δήμου Τυλίσου)  150,00
Ταφόπεδο απλό  σε  διαμορφωμένο 

χώρο (πρώην Δήμου Τυλίσου)  350,00
Ταφόπεδο  διπλό  σε 

διαμορφωμένο  ή  μη  χώρο  (πρώην 

Δήμου Τυλίσου)  1.000,00
Έτοιμος  τάφος  (πρώην  Δήμου 

Τυλίσου)  600,00
Δικαίωμα  παραμονής  σε 

ενοικιαζόμενο τάφο τριετίας 150,00
112 / 2008 Τάφος  έτοιμος  στην  Τ.Κ. 

Μαράθου

  1.000,00

     60/2010 

Δ.Κρουσώνα

Δικαίωμα  σύστασης 

οικογενειακού τάφου

2.000,00

Αυτοτελές  πρόστιμο  για 

επεμβάσεις  στο  κοιμητήριο  χωρίς 

προηγούμενη  συναίνεση  του 

Δήμου

200,00

Δικαίωμα  ταφής  εφάπαξ  για 60,00
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         Το  γεγονός  ότι  για λόγους  χρηστής  διοίκησης  και  εύρυθμης λειτουργίας  της  

υπηρεσίας,  είναι  σκόπιμο  να  γίνει  εναρμόνιση  των  τελών  σε  όλη  την  περιοχή 

ευθύνης  του  Δ.  Μαλεβιζίου,  λαμβάνοντας  υπόψη  ταυτόχρονα  τις  ιδιαιτερότητες  

της κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Εισηγούμαστε  την  επιβολή  τελών  και  δικαιωμάτων  κοιμητηρίων  στον  Δήμο 

Μαλεβιζίου ως κατωτέρω:

Ενιαία  τέλη  κοιμητηρίων  σε  όλες  τις  ΔΕ  του  Δήμου  (  ΔΕ  Γαζίου,  ΔΕ  Κρουσώνα  , 

ΔΕ  Τυλίσου)  με  μικρές   αλλαγές  από  τα  ισχύοντα  δυνάμει  της  330/2013  απόφαση 

του ΔΣ:

α/α Είδος τέλους Τέλος (€)
1. Δικαίωμα  παραχώρησης  κοινού  τάφου  (τριετούς 

χρήσης)  

300,00

2. Δικαίωμα  ταφής  (για  τριετούς  –  κοινούς  και  για 

οικογενειακούς τάφους)

60,00

3.

Τέλος ανακομιδής (με ενέργεια του Δήμου)

200,00

4.

Τέλος παραμονής αδιάλυτου /έτος (αδιάλυτο)

150,00

5.

Δικαίωμα παραχώρησης μαρμάρινης οστεοθήκης 

800,00

6.

Τέλος Παράτασης /μήνα

20,00

7.

Τέλος φύλαξης οστών/έτος

15,00

8. Αυτοτελές  πρόστιμο  για  επεμβάσεις  στο  κοιμητήριο 

χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Δήμου  

200,00

Τέλη κοιμητηρίου ανά Δημοτική Ενότητα :

Τέλη κοιμητηρίου στην ΔΕ Γαζίου :

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
1. Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην 

Δημοτική Κοινότητα Γαζίου.

6.000,00

2. Δικαίωμα σύστασης  οικογενειακού τάφου  στις  τοπικές 

κοινότητες  της ΔΕ Γαζίου 

1.500,00

Τέλη κοιμητηρίου στην ΔΕ Κρουσώνα :

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
    1 . Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην 

Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα.

2.000,00

  2 . Δικαίωμα σύστασης  οικογενειακού τάφου  στις  τοπικές 

κοινότητες  της ΔΕ Κρουσώνα

2.000,00
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Τέλη κοιμητηρίου στην ΔΕ Τυλίσου :

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
   1 . Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην 

Δημοτική Ενότητα Τυλίσου.

1500.00

   2 . Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στις 

Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ  Τυλίσου

1500,00

Σημειώνεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  το  ετήσιο  τέλος  αναφέρεται  σε  πλήρες  

ημερολογιακό έτος από την έναρξη χρήσης.

Το  τέλος  παραχώρηση  χρήσης  οικογενειακού  τάφου   στην  Δημοτική  ενότητα 

Γαζίου  παραμένει  αμετάβλητο,  καθώς  η  έλλειψη  χώρου  για  την  κατασκευή  νέων  

τάφων δεν επιτρέπει την αλλαγή του τέλους.  

Σχετική η με αριθμό 330 /2013 απόφαση του ΔΣ.

Με  την  103/2017  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  εισηγείται  στο  Δ.Σ.  την 

παραπάνω αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Έπειτα  από  τα  παραπάνω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του 

Αντιδημάρχου  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την  330/2013  απόφαση  Δ.Σ.,  την  103/2017 

απόφαση  Ο.Ε.,   τις  διατάξεις  του   αρθ.  72  παρ.  1  παρ.  ζ  του  Ν.  3852/10  και  τις  

αντίστοιχες  του  άρθρου   75  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  ,  τις  διατάξεις  

του  άρθρου  1  &4  παρ.  1  του  ΑΝ  582/68  «Περί  δηµοτικών  και  κοινοτικών 

κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) τις  διατάξεις   του αρθρ.  19 του Β.∆.24/9-20/20-10-1958 

«περί  προσόδων  των  δήµων  και  κοινοτήτων»  ,  του  Ν.∆.318/69  «περί  βεβαιώσεως  

και  εισπράξεως  των  εσόδων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων»  ,  των  αρθρ.3-5  του  Β.∆.17/5-

15/6/1959  «περί  οικονοµικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  ∆ήµων  και  

κοινοτήτων»  ,  την  διάταξη  του  άρθρου  17  του  Ν  1080/80  (ΦΕΚ  246/Α)  ,   και  την 

εγκύκλιο 31727/1978 του Υπουργείου Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

ΚΑΤΑ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Χουστουλάκης 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Τζεδάκης  Δημήτριος  ήταν  εκτός  αίθουσας  κατά  τη  διάρκεια  της 

ψηφοφορίας.
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Εγκρίνει  την  αναπροσαρμογή  τελών  και  δικαιωμάτων  Δημοτικών  Κοιμητηρίων, 

σύμφωνα με την 103/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  όπως παρακάτω:

Ενιαία  τέλη  κοιμητηρίων       σε  όλες  τις  ΔΕ  του  Δήμου  (        ΔΕ  Γαζίου,  ΔΕ  Κρουσώνα  ,   

ΔΕ  Τυλίσου)       με  μικρές   αλλαγές  από  τα  ισχύοντα  δυνάμει  της  330/2013  απόφαση   

του ΔΣ:

α/α Είδος τέλους Τέλος (€)
1 Δικαίωμα παραχώρησης κοινού τάφου (τριετούς  χρήσης)  300,00
2 Δικαίωμα ταφής (για τριετούς – κοινούς και  για 

οικογενειακούς τάφους)

60,00

3 Τέλος ανακομιδής (με ενέργεια του Δήμου) 200,00
4 Τέλος παραμονής αδιάλυτου /έτος (αδιάλυτο) 150,00

5 Δικαίωμα παραχώρησης μαρμάρινης οστεοθήκης 800,00
6 Τέλος Παράτασης /μήνα 20,00
7 Τέλος φύλαξης οστών/έτος 15,00
8 Αυτοτελές  πρόστιμο για επεμβάσεις  στο κοιμητήριο χωρίς 

προηγούμενη συναίνεση του Δήμου  

200,00

Τέλη κοιμητηρίου ανά Δημοτική Ενότητα:

Τέλη κοιμητηρίου στην       ΔΕ Γαζίου      :  

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
1 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην  Δημοτική 

Κοινότητα Γαζίου.

6.000,00

2 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στις  τοπικές 

κοινότητες  της ΔΕ Γαζίου 

1.500,00

Τέλη κοιμητηρίου στην ΔΕ Κρουσώνα:

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
1 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην  Δημοτική 

Κοινότητα Κρουσώνα.

2.000,00

2 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στις  τοπικές 

κοινότητες  της ΔΕ Κρουσώνα

2.000,00

Τέλη κοιμητηρίου στην ΔΕ Τυλίσου:

α/α Είδος τέλους -δικαιώματος Τέλος (€)
1 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στην  Δημοτική 

Ενότητα Τυλίσου.

1500.00

 2 Δικαίωμα  σύστασης  οικογενειακού  τάφου   στις  Τοπικές 

Κοινότητες της ΔΕ  Τυλίσου

1500,00

Σημειώνεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  το  ετήσιο  τέλος  αναφέρεται  σε  πλήρες  

ημερολογιακό έτος από την έναρξη χρήσης.
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Το  τέλος  παραχώρηση  χρήσης  οικογενειακού  τάφου   στην  Δημοτική  ενότητα 

Γαζίου  παραμένει  αμετάβλητο,  καθώς  η  έλλειψη  χώρου  για  την  κατασκευή  νέων  

τάφων δεν επιτρέπει την αλλαγή του τέλους.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  149/2017.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα  Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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