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Καθορισμός Τέλους Κοιμητηρίων οικον. Έτους 2019.
Σήμερα την 25-09-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 16.640/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρ αβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
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ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις –
συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».
Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Συμεωνίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος για το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φράγκο Γεώργιο ο οποίος είπε :
Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος
«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», ορίζεται ότι σε
όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή
υπηρεσιών, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή
δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου.
Από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/1980 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»ορίζεται ότι τα τέλη αυτά
πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες
υποβάλλεται ο δήμος ή η κοινότητα για τη συντήρηση ή βελτίωση των
έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Στην παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν.1828/89, όπως αυτή συμπληρώθηκε
με την παρ. 16 του άρθρου 11 του Ν.2503/97, ορίζονται τα ακόλουθα :
«Με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να
επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής
τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη
της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή
οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή
εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Όταν το ύψος των τελών ή εισφορών κλιμακώνονται με βάση
την μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης
και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο
της πρώτης».
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68 τα έσοδα των
δήμων και των κοινοτήτων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη
επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλο των δαπανών της
συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών»
Με την αριθ.156α/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής είχαν καθορισθεί τα τέλη κοιμητηρίων
για το έτος 2017.
Ακολούθως τόνισε ότι σύμφωνα με το ισχύων καθεστώς, κάθε οικογένεια
δημοτών καταβάλλει ετησίως ποσό 10,00 ευρώ ως τέλος κοιμητηρίων.
Ταυτόχρονα μέσω των τελών καθαριότητας – φωτισμού, οι δημότες και
κάτοικοι του Δήμου μας καταβάλλουν αναλογικά ανά δίμηνο ποσά που
αφορούν καθαριότητα και φωτισμό κοινόχρηστων χώρων, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι των κοιμητηρίων.
Εκ των πραγμάτων επομένως ο κάθε δημότης καταβάλλει ήδη τέλη για
την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό και τον φωτισμό των κοιμητηρίων τα
οποία φθάνουν στο ποσό των 600,00 ευρώ στη διάρκεια του
προσδοκώμενου της ζωής (10,00 ευρώ ετησίως/οικογένεια x 80 έτη x ¼ +
ποσοστό 15% των τελών καθαριότητας – φωτισμού ετησίως = 200 + 450
= 650,00 ευρώ).
Κατά μέσο όρο, επομένως, ο κάθε δημότης του Δήμου μας καταβάλλει
650,00 ευρώ συνολικά κατά τη διάρκεια της ζωής του, ως ανταποδοτικά
για την καθαριότητα, φωτισμό και εν γένει συντήρηση και ευπρεπισμό των
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κοιμητηρίων, ποσό που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την λήψη της
απόφασης επιβολής τελών.
Προτείνεται επομένως κατά την εισήγηση της σχετικής απόφασης να
ληφθούν υπόψη τα προεκτεθέντα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να είναι
δικαιότερη η κατανομή βαρών στους Δημότες και κατοίκους του Δήμου.
Για το σκοπό αυτό και έχοντας υπόψη ότι τα τέλη κοιμητηρίων είναι εν
μέρει ανταποδοτικά και θα πρέπει το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων
να διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης,
καθαριότητας, φωτισμού, ευπρεπισμού των κοιμητηρίων, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται να τροποποιηθεί η υπ΄ αριθμ.150α/2017 Α.Δ.Σ.
δηλαδή :
Καθορίζει για το οικονομικό έτος 2019 τέλος χρήσης Κοιμητηρίων του
Δήμου μας στο ποσό των 300 € για κάθε ταφή δημότη ή μη δημότη,
κατοίκου ή μη του Δήμου. Επίσης καθορίζει τέλος Κοιμητηρίων ύψους 10 €
ετησίως/οικογενειακή μερίδα (το ποσό αυτό θα χρεώνεται στα πρώτα μέλη
των οικογενειακών μερίδων του Δήμου μας).
Κατά τα λοιπά να ισχύει η αριθμ. 232/2013 απόφαση Δημοτικού
συμβουλίου.
Ακολούθως είπε ότι θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία
καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε
υπόψη του
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου
Το άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977
Τις διατάξεις των άρθρων 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος και 17 του
Ν.1080/1980
Την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Καθορίζει για το οικονομικό έτος 2019 τέλος χρήσης Κοιμητηρίων του
Δήμου μας στο ποσό των 300 € για κάθε ταφή δημότη ή μη δημότη,
κατοίκου ή μη του Δήμου. Επίσης καθορίζει τέλος Κοιμητηρίων ύψους 10 €
ετησίως/οικογενειακή μερίδα (το ποσό αυτό θα χρεώνεται στα πρώτα μέλη
των οικογενειακών μερίδων του Δήμου μας).
2. Οι άγαμοι δημότες (ανεξαρτήτως ηλικίας) που διαμένουν μαζί με τους
γονείς τους (το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του
Ε1 όπου θα αναγράφεται ότι φιλοξενούνται από τους γονείς τους) και για
οποιοδήποτε λόγο έχουν εγγραφεί σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα , δεν
χρεώνονται το ετήσιο τέλος νεκροταφείων των 10€, το οποίο χρεώνεται
στον αρχηγό της οικογένειας.
Κατά τα λοιπά
ισχύει η αριθμ. 150α/2017 απόφαση Δημοτικού
συμβουλίου.
Η απόφαση παραμένει σε ισχύ μέχρι τροποποιήσεώς της ή
ανακλήσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που ορίζει το
άρθρο 66 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181α/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 11ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

