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 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 

 της 30ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015 

  

Αριθμός  Απόφασης  65 

ΘΕΜΑ 2ο   : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών 

νεκροταφείου για το έτος 2016 και εφεξής. 

 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η  του μηνός Οκτωβρίου  

, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 

Περαχώρας, μετά την υπ' αριθ. 20824/29-10-2015 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 Δήμαρχο κ. Γεώργιο 

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 οκτώ  ( 8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5. 

ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 6. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  

ΑΠΟΝΤΕΣ:1.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3. 

ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ)  αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Πριν τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κ. Πρόεδρος 

ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση 

του εν λόγω θέματος, το οποίο κρίνεται εξαιρετικά επείγον, καθότι την 03η 

Νοεμβρίου 2015 θα συνεδριάσει με σχετικό θέμα η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου. 

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, 

αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. 

 
 



Ακολούθως και επί του ανωτέρω 2ου θέματος ,η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας  τα 

εξής: 

1. Την υπ΄  αριθμ.26/2013 Α.Δ.Σ. 

2. Την από 27/10/2015 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Οικονομικού 

Τμήματος του Δήμου , περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών 

νεκροταφείου για το έτος 2016 και εφεξής η οποία έχει ως εξής: 

 

    ΕΣΟΔΑ: 

Τα έσοδα από τα τέλη χρήσης νεκροταφείου θα ανέλθουν στο ποσό των 

96.727,75€ και αναλύονται ως κάτωθι: 

Κ.Α 041   –Έσοδα νεκροταφείων     62.250,00 ευρώ    

Κ.Α  2119.001 –Τέλη νεκροταφείων ΠΟΕ που βεβαιώνονται για 1η φορά  

στο τρέχον έτος  10.000,00 ευρώ      

ΚΑ 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από νεκροταφεία   348.496,33   

Μείον ΚΑ 45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης  324.018,58          24.477,75 ευρώ 

    Σύνολο εσόδων                           96.727,75 ευρώ 

 

ΕΞΟΔΑ:  

Τα έξοδα της υπηρεσίας νεκροταφείων θα ανέλθουν στο ποσό των 96.730,00€ και 

αναλύονται ως κάτωθι: 

Κ.Α 45 - Υπηρεσία νεκροταφείων                       435.748,58 ευρώ  

- ΚΑ 45-8511                                                              324.018,58 ευρώ 

- ΚΑ 45-8111 έως 45-8123                                         -15.000,00 ευρώ 

 Σύνολο εξόδων                                                        96.730,00 ευρώ 

Επειδή η διαφορά Εσόδων- Εξόδων είναι σχεδόν μηδενική προτείνεται το ύψος 

των τελών να μην αναπροσαρμοσθεί. 

 

Α) Δημοτική ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας:  

Α1. Δημοτική Κοινότητα 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  10.230,70 €  

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 372,70 €  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  10.230,70 €  

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 511,20 €   

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 10.230,70 €  

β. Δικαίωμα   χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) 

σε 511,20 €. 

γ. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 € . 

δ. Για τον ενταφιασμό νεκρού σε άλλο τάφο για ένα έτος εξαιτίας μη πλήρους 

αποσυνθέσεως δικαιούχου οικογενειακού τάφου, σε 30,00€ ανά έτος. 

Ακολούθως η κα Λιαντινιώτη Μαρίνα πρότεινε τη μείωση τελών 

νεκροταφείου για τους ετεροδημότες , δεδομένου της δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης που διανύει η χώρα μας. Η πρόταση της ψηφίστηκε μόνο από την 

ίδια και συνεπώς απορρίφθηκε. 

Ακολούθως η κα Ζαχάρη Ελένη πρότεινε τη μείωση 50% των τελών 

νεκροταφείου για τους δημότες και τους ετεροδημότες . Η πρόταση της 

ψηφίστηκε από την ίδια  και τον κ. Κλεπετσάνη Μιχαήλ και συνεπώς 

απορρίφθηκε. 

 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, 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  

(Μειοψηφούντων των κ.κ.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛ και ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗΣ) 

 

Γνωμοδοτεί για τη μη αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου για το έτος 

2016 και εφεξής , σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 65/2015. 

 

Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 

    Ακριβές Αντίγραφο 

                  Λουτράκι 02/11/2015 

                  Η    Πρόεδρος Δ. Κ. 

 


