
                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 5208/15.04.2011
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                              6η Τακτική  Συνεδρίαση
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων         της  14/4/2011

Δημοτικό Συμβούλιο                                          ημέρα Πέμπτη- ώρα 20:00

                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 70/2011

ΘΕΜΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2001 Π.Δ.Σ. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ 
ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

            ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                         ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαλαθρίτης  Νικόλαος (Πρόεδρος),  Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος, Δεληγιάννης 
Αν.,   Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος Ελευθέριος, 
Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος Δημήτριος, Δαλέντζας 
Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος, 
Καζαδέης  Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή, Βενέτη 
Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Γκούμας Αναστάσιος, Βλάχος Στέφανος – Γαβριήλ, 
Λάππας Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος 
Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Κακαβάς 
Νικόλαος,  Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης Παναγιώτης, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 
(Τάκης) (Γραμματέας), Φίντζου – Βασιλείου Κωνσταντινιά. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 4831/8.4.2011  πρόσκληση και 
είναι οι κ.κ. Θεοχάρης Β., Κακαβάς Νικ. και Φίντζου – Βασιλείου Κωνσταντινιά. 
      Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα  22 μέλη, 
επί συνόλω 33 μελών.                    
Προσήλθαν: στην υπ’ αριθμ.  70  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Κοτσαμπάς Θ. και Μπόλλας Γ..                           
                      στην υπ’ αριθμ.  71  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Δεληγιάννης Αν. και Σκαλιστήρας Αθ.
                     στην υπ’ αριθμ.  74  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Βλάχος Στεφ. και Δημητρίου Σ.
                     στην υπ’ αριθμ.  75  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Θεοδωρακόπουλος Ηλ. και  Ψυρρόπουλος Δ.
Αποχώρησαν : στην υπ’ αριθμ.  75  Π.Δ.Σ. ο. κ. Μπόλλας Γ.
                        στην υπ’ αριθμ.  78  Π.Δ.Σ. ο. κ. Λάππας Θ.
                        στην υπ’ αριθμ.  118  Π.Δ.Σ. ο. κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ..
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος  ότι έχει  διαβιβασθεί  για συζήτηση ένα (1) 
έκτακτο, κατεπείγων  θέμα  και αν συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Δημ. Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα  να προχωρήσει στη συζήτηση του  εκτάκτου θέματος και το 
συζητεί ως εξής:
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Ο Δήμαρχος κ. Κοτσαμπάς Θ.. εισηγείται το θέμα ως εξής:

     Κατόπιν επικοινωνίας με την Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής  ενημερωθήκαμε  ότι ακυρώνεται η αριθ. 44/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου 
που αφορά  τη μη  αναπροσαρμογή  των τελών του Δημ. Κοιμητηρίου έτους 2011, 
για τους εξής λόγους:
1.Επειδή  ο Δήμος προέβη σε επιβολή δικαιώματος για την ταφή σε τάφο τριετούς 
χρήσης εκείνων που δεν είναι κάτοικοι ή δημότες Πετρούπολης, με την καταβολή 
του ποσού των 300€,διάκριση η οποία δεν τεκμηριώνεται με συγκεκριμένες 
διατάξεις νόμου από όπου να προκύπτει συνάρτηση με ειδική αντιπαροχή , επομένως 
εισάγει διάκριση μεταξύ  πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονομίας.  
2. Επειδή ο Δήμος προέβη σε επιβολή τέλους  αφής  κανδηλιών , η οποία αποβλέπει 
στην απόδοση τιμής των νεκρών, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που 
δεν εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά 
παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα 
διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως (ΣτΕ 
758/2006 & 2929/2006) .
3. Επειδή από το σώμα της αποφάσεως δεν προκύπτει νόμιμη και επαρκής αιτιολογία 
για την επιβολή των εν λόγω τελών και επιπρόσθετα δεν καθίσταται εφικτός ο 
έλεγχος για την ύπαρξη μιας αναλογιστικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων
και εξόδων των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών ώστε να διαπιστωθεί η αρχή της 
ανταποδοτικότητας,( δεν επισυνάπτονται   σχετικοί πίνακες). 
        Για τους  λόγους αυτούς παρακαλώ όπως τροποποιηθεί  η αριθ.  44/2011 
απόφαση Δ.Σ., σύμφωνα με τις υποδείξεις της Α.Δ.Α.,ως εξής :
Α)Από  την  παρ.α του  αρθ. 25 σχετικά με τα τέλη &  τα δικαιώματα να διαγραφεί η 
πρόταση: « Για την ταφή σε τάφο τριετούς χρήσης εκείνων που δεν είναι κάτοικοι ή 
δημότες Πετρούπολης   καταβάλλεται  το ποσόν των  300,00€»  και  
B)από το  ίδιο  άρθρο να διαγραφεί  η περίπτωση  στ΄ δηλ. η πρόταση:    « Άναμμα  
κανδηλιού για μία φορά ημερησίως   8,80€  μηνιαίως». 
    Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επισημαίνει ότι τα κοιμητήρια σύμφωνα με τα αρθ. 3 
& 4  του Ν. 582/1968 χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής ως εκ τούτου 
οι πρόσοδοί τους είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα για την κάλυψη εν μέρει ή 
εν όλω των δαπανών της συντήρησης και εν γένει της λειτουργίας τους.

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικές καταστάσεις εσόδων –εξόδων της Υπηρεσίας  
Νεκροταφείου έτους  2011 για ενημέρωσή σας.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 
582/1968 και της αρθ. 2/2005 εγκυκλίου του ΥΠ. Ε.Σ. «περί επιβολής τελών από 
τους ΟΤΑ α΄βαθμού».

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά .

                  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Αφού έλαβε υπόψη: 
1. την πιο πάνω εισήγηση 
2. την υπ’ αριθμ. 19/11 Πράξη της  Οικονομικής Επιτροπής.
3. την υπ’ αριθμ. 256/2009 Π.Δ.Σ. και 44/2001 Π.Δ.Σ.
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, 
και μετά την συζήτηση που έγινε,   



                               
                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Τη μηδενική αύξηση των  τελών νεκροταφείου  χώρων  για το έτος 2011, και τα 
οποία διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
    
      ΑΡΘΡΟ 25:  ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Τα έσοδα του Δημοτικού Κοιμητηρίου καθορίζονται ως εξής:                                                                                                                                                                                                                  
Α) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό Τάφο Α & Β Κατηγορίας 124,00 €      
     Δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης    95,00€ 
     Δικαίωμα ταφής για βρέφη μέχρι ενός έτους Δωρεάν
Β) Δικαίωμα ανακομιδής των οστών  ή εκταφής ,το οποίο εισπράττεται κατά την 
εκταφή :
     Σε Οικογενειακό Τάφο Α & Β Κατηγορίας  70,90 € 
     Σε τάφο τριετούς χρήσης  36,00€
     Δικαίωμα  εκταφής μετά από Εισαγγελική παραγγελία :
     Σε Οικογενειακό τάφο Α & Β κατηγορίας 105,00€ 
     Σε τάφο τριετούς χρήσης 53,50€                                          
Γ) Δικαίωμα παράτασης εκταφής ανεξαρτήτου κατηγορίας:
     Για το πρώτο  τρίμηνο        10,00€  μηνιαίως  
     Για το δεύτερο  τρίμηνο      15,00€  μηνιαίως
     Για το τρίτο τρίμηνο            20,00€ μηνιαίως
     Για το τέταρτο τρίμηνο        30,00€ μηνιαίως  
     Για  το δεύτερο χρόνο         50,00€ μηνιαίως.                                                                                                                                
Δ) Δικαίωμα  φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο  10,50€ ετησίως ,
     Δικαίωμα φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο,  η κάθε οστεοθήκη  28,00 €
εφάπαξ.
     Δικαίωμα χρήσης σε  χώρο αδιάλυτων 10,50€  ετησίως .
     Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης  μαρμάρινης οστεοθήκης 214,00€  για 5 έτη .  
Ε) Δικαίωμα συντήρησης τάφων, καθαριότητα χώρου κ.λ.π.:
Για οικογενειακό τάφο  ανεξαρτήτως κατηγορίας    67,00€   ετησίως
Για τάφο τριετούς  χρήσης  9,70 €   ετησίως.      
ΣΤ ) Δικαίωμα  για την παραχώρηση χρήσης των οικογενειακών τάφων  
      Τάφος Α κατηγορίας διαστάσεων 2,50Χ3,00= 7,5τ.μ.  18.700,00€ 
      Τάφος Β κατηγορίας διαστάσεων 1,40Χ2,80=3,90τ.μ.    9.724,00€
Η ) Σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών, μετά από γνωμάτευση της Τεχν. Υπηρεσίας, η 
κατασκευή κατεδαφίζεται με απόφαση Δημάρχου και επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
Παράταση για εκτέλεση έργων καθημερινά ανέρχεται 20,00 €.                                     
 Ι) Τα έσοδα του Ιερού Ναού του Κοιμητηρίου καθορίζονται ως εξής:
A)   ΚΗΔΕΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Κηδεία με έναν ιερέα  27,00€.
      Κηδεία με 2 ιερείς     53,00€.
 Κηδεία με περισσότερους ιερείς  105,00 €.
 Κηδεία με χορωδία στολισμό και δύο ιερείς 79,00 €.
 Κηδεία με δεσπότη στολισμό και χορωδία  105,00€.

Β) ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΤΕΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Μνημόσυνα τα οποία τελούνται ομαδικά στη θεία λειτουργία  21,00 €.
 Μνημόσυνα  τα οποία τελούνται ιδιαιτέρως  40,00 €.
 Μνημόσυνα με χορωδία τα οποία τελούνται ιδιαιτέρως   66,00 €.



 Μνημόσυνα με χορωδία και Δεσπότη που τελούνται ιδιαιτέρως   79,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό  70/2011.

                                                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


