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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθμ. 50/4-12-2019 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Θέρμης
Αριθμ.Αποφ. 528/2019

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου απόφασης για
ορισμό
ανταποδοτικών
τελών
Κοιμητηρίων Δήμου Θέρμης για το
έτος 2020.

Στη Θέρμη και στο Δημοτικό Κατάστημα (Οικονομική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήμερα την 4η-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 50339/29-11-2019
πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 76 και 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος
Α’/2019) περί «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα» με τα οποία αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 74 και 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 8
μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος
2. Αποστόλου Στυλιανός
3. Καρκατζίνος Νικόλαος
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
4. Ζελιλίδης Δαμιανός
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
5. Λιάντας Δημήτριος
6. Φάσσας Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Μπίκος Νικόλαος
(αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος
της ημερησίας διάταξης)
8. Αγοραστούδη Ευγενία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βογιατζής Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
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Το 8ο και το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης συζητήθηκαν πρώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, ο κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της
οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται
και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις,
οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων
σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Στη συνέχεια είπε ότι η επιβολή, ο καθορισμός και οι αρμοδιότητες περί
ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων προβλέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
α.
Το άρθρο 4 του α.ν. της 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α)
β.
Το άρθρο 93 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και το άρθρο 65 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), και
γ.
Το άρθρο 11 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α).
Σχετικά στοιχεία και διευκρινίσεις περιλαμβάνονται:
α.
Στην με αριθ. πρωτ. 12243/14.6.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών
β.
Στο με αριθ. 35535/14.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και
γ.
Στο με αριθ. πρωτ. 62751/13.1.2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άλλοι γενικοί κανόνες και περιορισμοί για τον καθορισμό των ανταποδοτικών
τελών είναι οι ακόλουθοι:
α.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθ. πρωτ. 2077/14.1.2005), το Δημοτικό
Συμβούλιο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής
ανταποδοτικών τελών, είναι υποχρεωμένο να θεσπίζει κανόνες, κριτήρια και
συντελεστές με τρόπο που τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια
και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε
κατηγορία υπόχρεων.
β.
Με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. αποφάσεις με
αριθ. 60/2010, 609/2004) έχει κριθεί ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 4 του ν. 1080/1980, η απόφαση επιβολής των ανταποδοτικών τελών,
μεταξύ των οποίων και των κοιμητηρίων, πρέπει να αιτιολογείται με βάση
επίκαιρες διαπιστώσεις και συγκεκριμένα στοιχεία, των συγκροτούντων τα
κονδύλια των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της δημοτικής υπηρεσίας
ποσών για το έτος για το οποίο πρόκειται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά επίκαιρα στοιχεία που προβλέπονται στις κατ’ έτος
ΚΥΑ για τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού και θα πρέπει να
λαμβάνεται κάθε έτος.
γ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της Κοινής Απόφασης Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών με αριθ. 64871/15.11.2007 (ΦΕΚ
2253 Β) τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν
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υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά δεν υπερβαίνουν το
ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα
το οποίο είναι αντίθετο με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως
ανταποδοτικών. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ τα έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ΟΤΑ.
δ.
Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 50106/31.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ), σε περίπτωση που τα
εισπραχθέντα σε κάποιο έτος ανταποδοτικά τέλη υπολείπονται των δαπανών, τα
έσοδα που λόγω της υστέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν
στα έξοδα του επόμενου έτους. Γι’ αυτό το λόγο, για τη λήψη της απόφασης
καθορισμού των τελών ή δικαιωμάτων, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το
ύψος των ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται,
ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών δαπανών του
τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με τις δαπάνες που προγραμματίζονται για το
επόμενο έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων
στο πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας.
ε.
Τέλος, η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
με αριθ. οικ. 55905/29.7.2019 (ΦΕΚ 3054 Β), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων για το οικονομικό έτος 2020,
περιγράφει με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία για την πρόβλεψη των
ανταποδοτικών εσόδων.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
σύμφωνα με την οποία λαμβάνοντας υπόψη την προπαρατεθείσα νομοθεσία,
καθώς και τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η πρόβλεψη των
ανταποδοτικών εσόδων και των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα
κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης, για το έτος 2020.
1.1 Ανταποδοτικά έσοδα κοιμητηρίων Δήμου Θέρμης ετών 2018 και 2019
Με βάση την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 55905/29.7.2019 τα έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη κοιμητηρίων υπολογίζονται από τα παρακάτω στοιχεία:
α.
Δικαίωμα ενταφιασμού (ΚΑ εσόδων 00.0412),
β.
Δικαίωμα ανανέωσης (ΚΑ εσόδων 00.0413),
γ.
Τέλος ανακομιδής (ΚΑ εσόδων 00.0414), και
δ.
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΚΑ 00.0415),
Για τα στοιχεία αυτά, στον πίνακα 1 φαίνονται οι:
α.
Εισπράξεις έτους 2018, για το σύνολο του έτους, καθώς και για την περίοδο
από 1.1.2018 ως 30.6.2018 (απολογισμός).
β.
Εισπράξεις έτους 2019 για την περίοδο από 1.1.2019 ως 30.6.2019
(απολογισμός), καθώς και η εκτίμηση των εισπράξεων για το σύνολο του
έτους 2019.
Στα παραπάνω ποσά προστίθενται και οι απαιτήσεις παρελθόντων ετών από
λοιπά τακτικά έσοδα (ΚΑ 00.3219.004).
Πίνακας 1: Έσοδα (απολογιστικά για το 2018 & το 1ο εξάμηνο του 2019 και
εκτίμηση για το 2019) (€) από ανταποδοτικά τέλη κοιμητηρίων
ΚΑ Εσόδων
00.0412
00.0413
00.0414

Περιγραφή εσόδου
Δικαίωμα ενταφιασμού
Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)
Τέλος ανακομιδής

Εισπράξεις
2018
92.431,66
117.801,96
25.454,97

Εισπράξεις
ως 30.6.2018

Εισπράξεις
ως 30.6.2019

43.031,66
45.763,97
8.837,15

46.400,00
61.871,06
14.724,20

Εκτίμηση
εισπράξεων
2019
74.800,00
96.448,57
15.524,20
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00.0415

Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

00.3219.004

Απαιτήσεις ΠΟΕ από λοιπά τακτικά έσοδα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

12.739,26
248.427,85

3.675,00
101.307,78

8.000,0
130.995,26

8.450,00
195.222,77

0,00

0,00

0,00

0,00

248.427,85

101.307,78

130.995,26

195.222,77

1.2
Προτεινόμενοι συντελεστές ανταποδοτικών τελών
Σύμφωνα με την εν ισχύι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον
καθορισμό των ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων, τα τέλη και δικαιώματα
κατά κατηγορία τελών είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων
Τέλος ενταφιασμού και 5ετούς παραχώρησης τάφου (*)
Τέλος παράτασης για τα πρώτα 2 έτη μετά την αρχική παραχώρηση
Τέλος παράτασης για τα επόμενα 2 έτη
Τέλος παράτασης για κάθε επόμενο έτος
Τέλος εκταφής (**)
Τέλος για φύλαξη οστών σε οστεοφυλάκιο για διάρκεια 10 ετών
Τέλος για φύλαξη οστών σε οστεοφυλάκιο για διάρκεια των επόμενων 10 ετών

Δημότες &
μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
200,00
50,00/έτος
100,00/έτος
250,00/έτος
50,00
75,00
50,00

Ποσό (€)
Μη δημότες &
μη μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
600,00
150,00/έτος
300,00/έτος
750,00/έτος
50,00
225,00
150,00

(*)
α) 7ετής παραχώρηση για την 1η ζώνη των κοιμητηρίων Τριλόφου, β)
περιλαμβάνεται και το τέλος εκταφής
(*)
για την εκταφή θανόντων για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί τέλος
εκταφής κατά τον ενταφιασμό
Πίνακας 2: Προτεινόμενα τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων
Τέλος ενταφιασμού, δικαίωμα 5ετούς παραχώρησης τάφου & τέλος εκταφής (*)
Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου
Για τα επόμενα 2 έτη
Για τα μεθεπόμενα 2 έτη
Για κάθε επόμενο έτος
Τέλος εκταφής (**)
Δικαίωμα παραχώρησης χώρου φύλαξης οστών
Για τα πρώτα 10 έτη
Για τα επόμενα 10 έτη

Δημότες ή
μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
200,00

Ποσό (€)
Μη δημότες ή
μη μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
600,00

50,00/έτος
50,00/έτος
50,00/έτος
50,00

150,00/έτος
300,00/έτος
750,00/έτος
50,00

75,00
50,00

225,00
150,00

(*)
7ετής παραχώρηση για την 1η ζώνη των κοιμητηρίων Τριλόφου
(**) για την εκταφή θανόντων για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί τέλος
εκταφής κατά τον ενταφιασμό
1.3 Προσδοκώμενα έσοδα για το έτος 2020
Λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα τέλη (πίνακας 2), καθώς και τα στοιχεία
που διαθέτει η αρμόδια για τα κοιμητήρια Υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις
ταφές, παρατάσεις, εκταφές, χρήση οστεοφυλακίων, αλλά και τις διάφορες
κατηγορίες οφειλετών, στον πίνακα 3 γίνεται εκτίμηση των προσδοκώμενων
εσόδων για το οικονομικό έτος 2020.
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Πίνακας 3: Εκτίμηση εσόδων (€) για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών
κοιμητηρίων για το έτος 2020
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων
κοιμητηρίων

Αριθμός(*)

Τέλος ενταφιασμού, δικαίωμα 5ετούς
παραχώρησης τάφου & τέλος εκταφής
Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου
Για τα επόμενα 2 έτη
Για τα μεθεπόμενα 2 έτη
Για κάθε επόμενο έτος
Τέλος εκταφής (**)
Δικαίωμα παραχώρησης χώρου φύλαξης
οστών
Για 10 έτη
Για τα επόμενα 10 έτη
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2020 (€)

(*)

380

Ποσό (€)
Δημότες ή
Μη δημότες ή
μόνιμοι
μη μόνιμοι
κάτοικοι
κάτοικοι
Δήμου
Δήμου
200,00
600,00

Εκτίμηση
εσόδων 2020
(€)

83.600,00

1.700
500
150
200

50,00/έτος
50,00/έτος
50,00/έτος
50,00

150,00/έτος
300,00/έτος
750,00/έτος
50,00

93.500,00
31.250,00
7.500,00
10.000,00

300
50

75,00
50,00

225,00
150,00

24.750,00
2.500,00
253.100,00

περιλαμβάνονται 5% μη δημότες και μη μόνιμοι κάτοικοι

Συνεπώς, εκτιμάται ότι τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη
κοιμητηρίων για το έτος 2020 θα είναι: €253.100,00.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης για το έτος 2020, που συντάχθηκε τον
Αύγουστο 2019, προβλέφθηκαν τα ποσά που φαίνονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Εκτίμηση εσόδων (€) από ανταποδοτικά τέλη κοιμητηρίων για το
έτος 2020
ΚΑ Εσόδων

Περιγραφή εσόδου

Προϋπολογισμός
2020 (€)
84.000,00
135.000,00
15.000,00
10.000,00
244.000,00

00.0412
00.0413
00.0414
00.0415

Δικαίωμα ενταφιασμού
Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)
Τέλος ανακομιδής
Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

00.3219.004

Απαιτήσεις ΠΟΕ από λοιπά τακτικά έσοδα

102.300,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

346.300,00

Για να συγκριθούν τα στοιχεία του πίνακα με τα ως άνω προσδοκώμενα έσοδα,

λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα των ποσών των ΚΑ εσόδων 00.0412 ως
0415, δηλαδή: €244.000,00.
Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι βάσιμη.
1.5

Πρόβλεψη δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα κοιμητηρίων Δήμου
Θέρμης για το έτος 2020
Με βάση την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 55905/29.7.2019 η εκτίμηση των δαπανών
ανταποδοτικού χαρακτήρα για υπηρεσίες κοιμητηρίων για το έτος 2020
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη:
α.
Το λειτουργικό κόστος της Υπηρεσίας κοιμητηρίων (ΚΑ Εξόδων 45.6 ...
έξοδα χρήσης),
β.
Τις επενδύσεις (ΚΑ εξόδων 45.7...),
γ.
Τις τυχόν επιστροφές (ΚΑ εξόδων 45.82...) και τις πληρωμές υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών για δαπάνες ανταποδοτικού χαρακτήρα κοιμητηρίων
(ΚΑ εξόδων 45.81 ...), και
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δ.

Τα ποσά που προβλέπεται να μην εισπραχθούν από τέλη κοιμητηρίων (ΚΑ
45.85).
Τα παραπάνω έξοδα υπολογίζονται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
Πληρωμές έτους 2018, για το σύνολο του έτους, καθώς και για την περίοδο
από 1.1.2018 ως 30.6.2018 (απολογισμός).
β.
Πληρωμές έτους 2019 για την περίοδο από 1.1.2019 ως 30.6.2019
(απολογισμός), καθώς και η εκτίμηση των πληρωμών για το σύνολο του
έτους 2019.
γ.
Πρόβλεψη του προϋπολογισμού έτους 2020 για τους άνω Κωδικούς
αριθμούς εξόδων.
Τα παραπάνω ποσά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2020, τα προβλεπόμενα συνολικά έξοδα για την παροχή
υπηρεσιών κοιμητηρίων ανέρχονται στο ποσό των €438.538,96.
Πίνακας 5: Εκτίμηση εξόδων (€) για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών για το
έτος 2020
ΚΑ
45.6...
45.7...
45.81...
45.82...
45.85

Περιγραφή εξόδου
Έξοδα χρήσης (λειτουργικό κόστος
υπηρεσιών κοιμητηρίων)
Επενδύσεις
Πληρωμές υποχρεώσεων (δαπάνες
ανταποδοτικού χαρακτήρα ΠΟΕ)
Επιστροφές
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων από τέλη κοιμητηρίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

71.679,09

Πληρωμές
ως
30.6.2018
25.738,37

Πληρωμές
ως
30.6.2019
63.311,24

Εκτίμηση
πληρωμών
2019
137.023,66

Προϋπολογισμός
2020
168.000,00

64.182,40
15.274,32

0,00
15.274,32

0,00
22.051,66

8.972,80
22.051,66

173.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
97.538,96

151.135,81

41.012,69

85.362,90

168.048,12

438.538,96

Πληρωμές
2018

Από τον συνδυασμό των στοιχείων των πινάκων 4 και 5 συμπεραίνεται ότι τα
έσοδα έχουν τη λογική της εν μέρει ανταποδοτικότητας, σε ποσοστό περίπου
80% των εκτιμώμενων δαπανών.
Μετά τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη:
α.
τη νομοθεσία και τη νομολογία που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο
1 της παρούσας,
β.
την με αριθμό 367/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Θέρμης με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020», και
γ.
το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη
κοιμητηρίων:
αα. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων
υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του
Δήμου Θέρμης,
ββ. είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα για τη μερική ή ολική κάλυψη
των δαπανών της συντήρησης και γενικά της λειτουργίας τους, και
γγ. δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την
παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών κοιμητηρίων, σύμφωνα με
την Αρχή της ανταποδοτικότητας,
δ.
τον Κανονισμό λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Θέρμης (αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμούς 460/2016, 80/2017 και 359/2018),
ε.
την με αριθμό 81/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης με
θέμα «Καθορισμός του κόστους των τελών λειτουργίας κοιμητηρίων
Δήμου Θέρμης»,
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στ.

το γεγονός ότι η με αριθ. 481/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέρμης, με θέμα «Τροποποίηση των τελών λειτουργίας των κοιμητηρίων
Δήμου Θέρμης» ακυρώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 509/29.1.2019 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
και με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Δήμου που παρέχουν προς τους δημότες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες
κοιμητηρίων, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση σχεδίου απόφασης για τον
καθορισμό των ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2020,
ως εξής:
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων
Τέλος ενταφιασμού, δικαίωμα 5ετούς παραχώρησης τάφου & τέλος εκταφής (*)
Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου
Για τα επόμενα 2 έτη
Για τα μεθεπόμενα 2 έτη
Για κάθε επόμενο έτος
Τέλος εκταφής (**)
Δικαίωμα παραχώρησης χώρου φύλαξης οστών
Για τα πρώτα 10 έτη
Για τα επόμενα 10 έτη

Δημότες ή
μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
200,00

Ποσό (€)
Μη δημότες ή
μη μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
600,00

50,00/έτος
50,00/έτος
50,00/έτος
50,00

150,00/έτος
300,00/έτος
750,00/έτος
50,00

75,00
50,00

225,00
150,00

(*)
7ετής παραχώρηση για την 1η ζώνη των κοιμητηρίων Τριλόφου
(**) για την εκταφή θανόντων για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί τέλος
εκταφής κατά τον ενταφιασμό
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της
και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις, τις διατάξεις του α.ν. της
582/1968, του ν. 1080/1980, τη με αριθ. πρωτ. 12243/14.6.2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθ. 35535/14.12.2011, με αριθ. πρωτ.
62751/13.1.2006 και με το με αριθ. πρωτ. 50106/31.12.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, τη με με αριθ. 64871/15.11.2007 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, τη με αριθ. οικ.
55905/29.7.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,
του Ν.3463/2006, την πάγια νομολογία, τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και τις
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα
Καταρτίζει το σχέδιο απόφασης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον
καθορισμό των ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2020,
ως εξής:
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων
Τέλος ενταφιασμού, δικαίωμα 5ετούς παραχώρησης τάφου & τέλος εκταφής (*)
Δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου
Για τα επόμενα 2 έτη
Για τα μεθεπόμενα 2 έτη
Για κάθε επόμενο έτος
Τέλος εκταφής (**)
Δικαίωμα παραχώρησης χώρου φύλαξης οστών
Για τα πρώτα 10 έτη
Για τα επόμενα 10 έτη

Δημότες ή
μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
200,00

Ποσό (€)
Μη δημότες ή
μη μόνιμοι
κάτοικοι Δήμου
600,00

50,00/έτος
50,00/έτος
50,00/έτος
50,00

150,00/έτος
300,00/έτος
750,00/έτος
50,00

75,00
50,00

225,00
150,00
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(*)
7ετής παραχώρηση για την 1η ζώνη των κοιμητηρίων Τριλόφου
(**) για την εκταφή θανόντων για τους οποίους δεν έχει καταβληθεί τέλος
εκταφής κατά τον ενταφιασμό
Οι Δ.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία, Φάσσας Χρήστος και Μπίκος Νικόλαος
δηλώνουν παρών και θα τοποθετηθούν σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και
στην ιστοσελίδα του Δήμου πριν την υποβολή της στο Δ.Σ.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 528/2019.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

