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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 23εο ηαθηηθήο δεκφζηαο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ηηρ 20ηρ Δεκεμβπίος 2017.
Απιθμόρ Απόθαζηρ: 374/ 2017
Πεπίλητη
Καθοπιζμόρ ηελών σπήζηρ Δημοηικών Κοιμηηηπίυν για ηο έηορ 2018 (απ.
310/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ).
ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα Σεηάξηε & ψξα
18.00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην
Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ)
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση: 40136/15/12/2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
ε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα ηα ηξηάληα έμη ( 35) θαη
νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΕ: (35)
ΑΠΟΝΣΕ: (6)
(αν και νόμιμα έσοςν πποζκληθεί)
1.
ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΑΓΓΔΛΟ
ΑΠΧΝ
2.
ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
3.

ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ

4.

ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

5.
6.
7.

ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ
ΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΑΡΜΠΖ ΟΦΗΑ

8.

ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

9.

ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
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10.

ΚΔΚΑΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

11.

ΚΟΚΚΟΛΖ ΠΑΝΑΓΖ

12.

ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

13.

ΚΟΚΚΟΖ ΓΗΟΝΤΗΟ

14.
15.

ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ

16.

ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ

17.
18.
19.
20.
21.

ΛΤΚΟΤΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΛΤΚΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΜΑΡΚΔΣΟ ΑΓΓΔΛΟ
ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

22.

ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

23.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

24.

ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ΑΠΧΝ

ΑΓΓΔΛΟ

ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΜΔΝΑΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ
ΦΛΧΡΑΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟ
ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ
ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΔΣΟΤΝΖ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΠΑΡΗΖ ΖΛΗΑ

.

ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ

ΑΠΧΝ

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο
Παξίζεο.
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. .-Γ. Αιπζαλδξάηνο δίλεη
ην ιφγν ζηελ Α/Γ θα . Γαξκπή ε νπνία ζέηεη ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ.
310/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΑΠΟΠΑΜΑ
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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 35 εο (ηαθηηθήο ) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ
2017 Γήκνπ Κεθαιινληάο .
ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦΑΗ 310 / 2017
ΘΕΜΑ : Καθοπιζμόρ ηελών –δικαιυμάηυν κοιμηηηπίυν Δήμος Κεθαλλονιάρ έηοςρ 2018 και
ειζήγηζη ππορ έγκπιζη ζηο Δημοηικό ςμβούλιο.

ην Αξγνζηφιη ζήκεξα ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ψξα 11 :00 ην πξσί , ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ Ο
ΚΔΦΑΛΟ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση 37696/ 27-11-2017
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχηεθε λφκηκα , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄
87).Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν 3852/2010
,δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ επξέζεζαλ παξφληεο ηα πέληε (5) θαη
νλνκαζηηθά:

ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Γαξκπή νθία
Μηραιάηνο Θεφθηινο
2. Παπαλαζηαζάηνο Γεξάζηκνο (ΑΠΧΝ απφ ηελ 308/2017 απφθαζε) Παπαδάηνο Νηθφιανο
3 Γθηζγθίλεο Νηθφιανο
Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο
4. Κσλζηαληάθεο Άγγεινο
Αλνπζάθεο Νηθφιανο
5. Μηλέηνο Γηνλχζηνο (Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο)
6. Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο (ΠΑΡΧΝ απφ ηελ 308/2017 απφθαζε)
Ζ Πξφεδξνο , Α/ Γήκαξρνο θ. νθία Γαξκπή , θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο,
εηζεγνχκελε ην 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Καθοπιζμόρ ηελών –δικαιυμάηυν κοιμηηηπίυν
Δήμος Κεθαλλονιάρ έηοςρ 2018 & ειζήγηζη ππορ έγκπιζη ζηο Δημοηικό ςμβούλιο.» έζεζε
ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ απφ 27-11-2017 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηελ Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ θ.
Γεξάζηκνπ Παπιάηνπ , ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
ΕΘΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Καθοπιζμόρ Σελών Κοιμηηηπίυν Δήμος Κεθαλλονιάρ
Σν χςνο ησλ εζφδσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα θνηκεηήξηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 66 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958 (άξζξν
4 παξ.1 ΑΝ 582/68 θ ΤΠΔΓΓΑ εγθ.41/12243/14.06.2007).
Με ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ. πλεπψο γηα
ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ
απαηηείηαη κεηά ηελ 1/1/2011 ε πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θνηκεηήξηα είλαη δηθαηώκαηα ή ηέιε πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ
θάιπςε ελ κέξεη ή ελ ζπλόισ ησλ δαπαλώλ ηεο ζπληεξήζεσο θαη γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (άξζξν 4
παξ.2 ΑΝ 582/68)
Σα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ ηδησηηθψλ
δηθαησκάησλ επί νξηζκέλνπ ρψξνπ ηαθήο, εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην ηνπ δήκνπ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Σελ ππ. αξηζ. 41/146/2007 εγθχθιην ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
2. Σν ππ. αξηζ. πξση. 35535 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ
3. Σελ απφ Ηνχιην 2014 Δηδηθή Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
4. Σελ ππ. αξηζ. 56/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο πεξί επηβνιήο
δηθαησκάησλ Γεκνηηθψλ Νεθξνηαθείσλ
5. Σελ ππ. αξηζ. 403/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο πεξί θαζνξηζκνχ
ηειψλ θνηκεηεξίσλ έηνπο 2017.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΑΝ 582/68, ε ίδξπζε θαη ζπληήξεζε
θνηκεηεξίσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ, ηα δε επηβαιιόκελα δηθαηώκαηα ή
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ηέιε πξννξίδνληαη λα θαιύςνπλ κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ.
Σα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ παξαρώξεζε ηδηαίηεξσλ ηδησηηθώλ
δηθαησκάησλ επί νξηζκέλνπ ρώξνπ ηαθήο, εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην δήκνπ. Χο εθ
ηνχηνπ, ππφρξενη πξνο θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ή ηειψλ θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά νη
ζπγγελείο ησλ λεθξώλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο, φπσο ε δηάζεζε ρψξνπ γηα ηνλ
εληαθηαζκφ ησλ πξνζθηιψλ ηνπο πξνζψπσλ, γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη αλάινγν δηθαίσκα (ζχζηαζε
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ηξηεηήο ηαθή) (ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011).
Σα επηβαιιφκελα ζρεηηθά δηθαηώκαηα γηα ηε δηάζεζε ηνπ ρψξνπ, ζπλάπηνληαη επζέσο κε ην δηθαίσκα
θαηαζθεπήο κλεκείνπ επί απηνχ (ηνπ ηάθνπ), σο εθδήισζε ζξεζθεπηηθνχ ζθνπνχ άξξεθηα
ζπλδεδεκέλνπ, ελφςεη ησλ ηζρπφλησλ ηαθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη εζίκσλ, κε ην δηθαίσκα εληαθηαζκνχ,
ραξαθηεξηδφκελα ηα κλεκεία, φπσο άιισζηε θαη ν ρψξνο ηαθήο, σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο
(ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011).
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ «ηέινπο ηαθήο» ή
«δηθαηώκαηνο ηαθήο» ζπλππνινγίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θνηκεηεξίνπ (δαπάλεο ύδξεπζεο, πξνκήζεηαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ηνπ
θνηκεηεξίνπ) θαη ζπλαξηψληαη κε ζπλήζεηο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε
θαηαβνιή ηνπ ήδε ζπλεπάγεηαη ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εληαθηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο κλεκείνπ
επί ηνπ ηάθνπ απφ ηνλ ζπγγελή (ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011).
Ζ βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ ελεξγείηαη βάζεη ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο «πεξί
βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ πξνζφδσλ» (άξζξν 4 παξ.3 ΑΝ 582/68).
Ζ επηβνιή δε ηνπ εξγνιαβηθνχ δηθαηψκαηνο ζε βάξνο ησλ εξγνιεπηψλ δελ είλαη επηηξεπηή, δεδνκέλνπ
φηη αθελφο απηνί ελεξγνχλ θαη΄ εληνιήλ ησλ δηθαηνχρσλ εληαθηαζκνχ, νη νπνίνη σο πξνειέρζε έρνπλ
ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο ηνπ κλεκείνπ, αθεηέξνπ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ζρεηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (θαηαλάισζε λεξνχ, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ) θαιχπηεηαη ήδε απφ ηα θαηαβιεζέληα, εθ κέξνπο απηψλ,
δηθαηώκαηα ηαθήο. Όπσο εμάιινπ πξναλαθέξζεθε, ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ ηνπ
θνηκεηεξίνπ, θαζνξίδεηαη επί ηε βάζεη εθηίκεζεο ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνξξένπζεο ζρεηηθέο δαπάλεο (ΤΠ.Δ35535/14.12.2011).
Δπίζεο ε ππνρξέσζε απνθνκηδήο νγθσδψλ άρξεζησλ πιηθψλ ή κπαδψλ, ζπλεπεία ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο ή ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ, κπνξεί λα απαηηεζεί σο εηδηθφο φξνο ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ
ηνπ θνηκεηεξίνπ, επί πνηλή πξνζηίκνπ ζε βάξνο ησλ ζπγγελψλ θαη φρη σο παγίσο θαηαβιεζέλ
δηθαίσκα (ΤΠ.Δ35535/14.12.2011).
πκπεξαζκαηηθά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε «Γεκνηηθέο
Πξφζνδνη θαη άιια ζέκαηα» / Ηνχιηνο 2014, ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο επηβνιήο δηαθφξσλ
επηβαξχλζεσλ ζηα θνηκεηήξηα, απφ ην Γήκν επηβάιινληαη θαηαξρήλ ηέιε εληαθηαζκνχ ηα νπνία
θαιχπηνπλ (επηκεξηζηηθά) ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα ηελ αξρηθή ηξηεηία δηαηήξεζεο
ηνπ κλεκείνπ, γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ νξίδεηαη ηέινο γηα θάζε έηνο παξάηαζεο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα επηβάιινληαη ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κνξθή ηνπ κλεκείνπ ή ησλ
ζθεπψλ πνπ ζα θέξεη. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπ νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. Ο Δήκνο όηαλ δελ παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηαθήο (εθζθαθή, επηρσκάησζε, θιπ) δελ κπνξεί λα απαηηεί νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε εη βάξνο
ησλ εξγνιαβηθώλ γξαθείσλ ηειεηώλ ή ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ. Γηα λα γίλεη φκσο κία ηαθή πξέπεη νη
ζπγγελείο-ηδηψηεο λα έρνπλ θαηαβάιεη ζην Γήκν ην ηέινο εληαθηαζκνύ φπσο απηφ νξίδεηαη θαηά
πεξίπησζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Επίζεο δελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή εηήζησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο
θιπ, θαζψο εθ ηνπ λφκνπ νη ιεηηνπξγηθέο απηέο δαπάλεο ελζσκαηψλνληαη ζηα ηέιε εληαθηαζκνχ πνπ
θαηαβάιινληαη γηα κία ηξηεηία (θαηαξρήλ).
Απφ ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ καο, λνκίκσο κπνξνχλ
λα επηβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε:
α/α

ΕΟΔΑ ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΧΝ

1

ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ (3εηία)

2

ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ

3

ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5
έηε κεηά ηελ ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά ην λφκν)

4

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά έηνο)
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5

ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΧΝ (γηα πξψηε θνξά)

6

ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ 5-εηία (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην)

7

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην)

Δηδηθά γηα ην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (εληφο ΓΔ Αξγνζηνιίνπ) φπνπ ιεηηνπξγεί θαη λαφο λνκίκσο
κπνξνχλ λα επηβάιινληαη επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα:
ΔΘΚΑΘΧΜΑΣΑ ΘΕΡΟΠΡΑΞΘΧΝ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΘΟΤ ΔΘΟΝΤΘΟΤ –
ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
8

Δμφδηνο Αθνινπζία

9

Σειεηή Μλεκφζπλνπ

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο θαλνληζηηθήο απόθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
πξνεγείηαη ζρεηηθή εηζεγεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αιιά δελ απαηηείηαη ε ιήςε
απφθαζεο απφ ηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Σπρφλ παιαηφηεξνη θαλνληζκνί θνηκεηεξίσλ θαηά
ηφπνλ πνπ πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά είδε ηειψλ δελ ππεξηζρχνπλ ηεο λνκνζεζίαο.
πγθεληξψλνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:
ΣΑΣΘΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ ΠΡΑΞΕΧΝ 2014

ΔΗΜΟ

Δ.Ε ΕΝΟΣΗΣΑ

ΑΡΘΘΜΟ
ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ
ΠΡΑΞΕΧΝ ΘΑΝΑΣΟΤ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

37

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Δξίζνπ

11

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Λεηβαζνχο

61

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Οκαιψλ

7

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Παιηθήο

133

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Ππιαξέσλ

18

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. άκεο

34

160

ΤΝΟΛΟ

461

ΣΑΣΘΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ ΠΡΑΞΕΧΝ 2015
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ΔΗΜΟ

Δ.Ε ΕΝΟΣΗΣΑ

ΑΡΘΘΜΟ
ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ
ΠΡΑΞΕΧΝ ΘΑΝΑΣΟΤ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

60

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Δξίζνπ

14

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Λεηβαζνχο

75

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Οκαιψλ

7

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Παιηθήο

133

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Ππιαξέσλ

21

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. άκεο

52

180

ΤΝΟΛΟ

542

ΣΑΣΘΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ ΠΡΑΞΕΧΝ 2016

ΔΗΜΟ

Δ.Ε ΕΝΟΣΗΣΑ

ΑΡΘΘΜΟ
ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ
ΠΡΑΞΕΧΝ ΘΑΝΑΣΟΤ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

41

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Δξίζνπ

16

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Λεηβαζνχο

66

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Οκαιψλ

8

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Παιηθήο

107

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Ππιαξέσλ

14

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. άκεο

43

150

ΤΝΟΛΟ

445

ΣΑΣΘΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ ΠΡΑΞΕΧΝ 2017 (έυρ 13.11.2017)

ΔΗΜΟ

Δ.Ε ΕΝΟΣΗΣΑ

6

ΑΡΘΘΜΟ
ΛΗΞΘΑΡΥΘΚΧΝ
ΠΡΑΞΕΧΝ ΘΑΝΑΣΟΤ
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Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

42

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Δξίζνπ

23

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Λεηβαζνχο *

52

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Οκαιψλ

10

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Παιηθήο

125

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. Ππιαξέσλ

20

Κεθαιινληάο

Γ.Δ. άκεο

45

157

ΤΝΟΛΟ

474

*Από 19.10.2017 θαη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.απόθ. ΤΑΔΚ 775/2017 απόθαζε ΥΠΕΣ ην Λεμηαξρείν
Λεηβαζνύο δελ πθίζηαηαη ιόγσ ζπγρώλεπζήο ηνπ κε ην Λεμηαξρείν Αξγνζηνιίνπ.
Ο αξηζκφο ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ζαλάηνπ ζρεδφλ ηαπηίδεηαη θαη κε ηνλ αξηζκφ ηαθψλ. παλίσο
ηπγράλεη ε ηαθή λα γίλεηαη εθηφο Κεθαιινληάο.
Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Κνηκεηεξίσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη θαη ηελ
έθηαζή ηνπο. Τςειφηεξνο αξηζκφ ηαθψλ παξαηεξείηαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (Αξγνζηφιη)
θαη ακέζσο κεηά ζην Κνηκεηεξίνπ Λεμνπξίνπ.
Οη απαηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ δελ
αθνινπζεί κία αλαινγηθή θιίκαθα (λφκνο ηεο αχμνπζαο νξηαθήο απφδνζεο), αιιά πξννδεπηηθή. Οη
πςειφηεξεο δαπάλεο ζεκεηψλνληαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ, δελ κπνξεί φκσο λα είλαη
αλαινγηθά πνιιαπιάζηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθψλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ηηο ηαθέο ζε έλα κηθξφ
πεξηθεξεηαθφ θνηκεηήξην.
ΠΘΝΑΚΑ ΕΚΣΘΜΗΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΕΚΣΘΜΗΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΚΟΤ
ΚΟΣΟΤ (€)

Δ.Ε ΕΝΟΣΗΣΑ
ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΠΑΝΟΤ –
ΑΡΓΟΣΟΛΗ

35.000

Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

4.000

Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

3.000

Γ.Δ. Δξίζνπ

1.000

Γ.Δ. Λεηβαζνχο

4.000

Γ.Δ. Οκαιψλ

500

Γ.Δ. Παιηθήο

15.000

Γ.Δ. Ππιαξέσλ

1.500

Γ.Δ. άκεο

2.500

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αθνξά ζε δαπάλεο χδξεπζεο, δαπάλεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ππεξεζίεο
θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, έθηαθηεο εξγαζίεο κηθξναπνθαηαζηάζεσλ. Οη εξγαζίεο παξέρνληαη
απφ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ (ρσξίο λα επαξθεί ην πθηζηάκελν) θαη ν φγθνο ηεο εξγαζίαο πνηθίιεη απφ
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πεξηνρή ζε πεξηνρή σο πξνο ηε ζπρλφηεηα παξνρήο, ηε δηάξθεηα (εξγαηνψξεο) παξνρήο θαη ηελ έληαζε
(αξηζκφο ππαιιήισλ).
Ο Γήκνο δελ παξέρεη εθζθαθηθέο εξγαζίεο γηα ηνπο εληαθηαζκνχο θιπ, ζπλεπψο δελ επηβάιινληαη γηα
απηέο επηπξφζζεηα ηέιε, αιιά φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε, επηβαξχλνπλ ηηο
νηθνγέλεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζρεηηθφ ηίκεκα ζηνπο εξγνιάβνπο.
Λακβάλνληαο ππφςε ην εθηηκψκελν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά πεξηνρή θαη γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο
ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνηκεηεξίσλ ηνπ λεζηνχ (Γξαπάλνπ θαη Λεμνπξίνπ), ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ ηαθψλ θαηά ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε, εηζεγνχκαζηε ην αθφινπζν χςνο ηειψλ ζχκθσλα
κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.
ΠΘΝΑΚΑ 1: ΤΦΟ ΣΕΛΧΝ ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΧΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ
α/α

ΕΘΔΟ ΣΕΛΟΤ

1

ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ
(3εηία)

245,00

2

ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ

85,00

30,00

3

ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ
ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5
έηε κεηά ηελ ηαθή ηνπ
ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά
ην λφκν)

1.800,00

150,00

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά
έηνο)

80,00

12,00

5

ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΧΝ (γηα
πξψηε θνξά)

85,00

50,00

6

ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ
5-εηία (φπνπ ππάξρεη
νζηενθπιάθην)

12,00 /ΔΣΟ = 60,00 /5εηία

-

12,00/έηνο

-

4

7

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ (φπνπ
ππάξρεη νζηενθπιάθην)

ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΟΛΘΟΤ

ΔΘΚΑΘΧΜΑΣΑ ΘΕΡΟΠΡΑΞΘΧΝ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΘΟΤ
ΔΘΟΝΤΘΟΤ-ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ

ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΑ ΟΛΗ ΣΗ
ΕΠΘΚΡΑΣΕΘΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
50,00

Ποζό ζε €

8

Δμφδηνο Αθνινπζία

70,00

9

Σειεηή Μλεκφζπλνπ

70,00

Για οποιαδήποηε ππάξη από ηιρ ανυηέπυ, απαιηείηαι πποηγοςμένυρ η εξόθληζη ηος ανηίζηοισος
πποβλεπόμενος ηέλοςρ.
Για ηην οπθή και ζύννομη διασείπιζη ηυν οικογενειακών ηάθυν επιζημαίνεηαι όηι:
Γηα ηε ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο κφλν ζε απηφλ γηα ηνλ
νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε, ζην ζχδπγν ή ζηε ζχδπγν ηνπ, ζηνπο θαη’ επζεία γξακκή αληφληεο θαη
θαηηφληεο ηνπ, λνκίκνπο, ζεηνχο, πνπ λνκηκνπνηνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ζπδχγνπο θαη απφ
ηνπο θαηηφληεο ηνπο, ζηνλ παηέξα ή κεηέξα ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν
8
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έγηλε ε παξαρψξεζε, φπσο θαη ζηνπο αδειθνχο ηνπ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθφζνλ
ζπγθαηαηίζεηαη εγγξάθσο ν ίδηνο θαη εάλ δελ ππάξρεη απηφο ν ζχδπγνο ή ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο
απηνχ.
Καη' εμαίξεζε, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε
δηθαηψκαηνο ηαθήο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ ζπλδενκέλσλ κεηά ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ
θαη ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη κε άιινλ βαζκφ ζπγγελείαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο εθφζνλ
ππάξρεη ε παξαπάλσ αλαθεξφκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ή εάλ δελ ππάξρεη απηφο,
ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ θαηηφλησλ ηνπ κε ηελ θαηαβνιή ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο φρη κηθξφηεξνπ απφ ην
κηζφ απηνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ζπζηάζεσο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ (άξζξν
3 παξ.3 ΑΝ 582/68).
Μεηά ηνλ ζάλαην θαη ηνλ εληαθηαζκφ ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη ηνπ ηειεπηαίνπ λφκηκνπ δηθαηνχρνπ,
εθφζνλ, δειαδή, δελ ππάξρνπλ πιένλ άιινη δηθαηνχρνη, ν ηάθνο απηόο πεξηέξρεηαη ζηνλ Δήκν πξνο
πεξαηηέξσ ειεύζεξε δηάζεζή ηνπ κεηά ηελ πάξνδν επιφγνπ απφ ηελ ηειεπηαία ηαθή ρξφλνπ, ν νπνίνο,
πάλησο, δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο πεληαεηίαο (ηΔ 3071/2014).
Mε ηε ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ παξαρσξείηαη ζηνλ δηθαηνχρν θαη ηα πεξηνξηζηηθψο
αλαθεξφκελα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
α.λ. 582/1968, ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο νξηζκέλνπ ηάθνπ. Ζ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
ηάθνπ ρσξεί κε ξεηή πξάμε ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο αξρήο, κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ
ηάθνπ ζηνλ δηθαηνχρν. Χο άδεηα ρξήζεο πξάγκαηνο αλήθνληνο ζηε δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ νηθείνπ
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε πξάμε παξαρψξεζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζπληζηά εθηειεζηή
δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία ηδξχεηαη έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ θαη φρη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε
πεξαηηέξσ ζπλέπεηα φηη ν ρψξνο, επί ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη δηθαίσκα ρξήζεο (ηαθήο), δελ απνηειεί
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαηνχρνπ. Γελ έρνπλ, ζπλεπψο, εθαξκνγή νη ζρεηηθνί κε ηελ θηήζε,
κεηαβίβαζε θαη απψιεηα ησλ ηδησηηθψλ δηθαησκάησλ θαλφλεο (παξαγξαθή, ρξεζηθηεζία, θιεξνλνκηθή
δηαδνρή θιπ.), ππφθεηηαη δε ην δηθαίσκα ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζηε κνλνκεξή θαη εμνπζηαζηηθή
επέκβαζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, σο θνξέα δεκφζηαο δηνίθεζεο (ηΔ 3071/2014).
Ζ πξνθνξηθή ππφδεημε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεσο εληφο ηνπ
λεθξνηαθείνπ πξνο αλέγεξζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δελ κπνξνχζε λα αλαπιεξψζεη ζε θακία
πεξίπησζε ηελ απαηηνχκελε έγγξαθε πξάμε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
ηάθνπ (ηΔ 2751/2003Σκ. Σ).
Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνσζείηαη υρ ειζήγηζη ζηο Δημοηικό ςμβούλιο,
φπνπ απνθαζίδεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ν θαζνξηζκφο ησλ ηειψλ.
Η Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της, αλαξηάηαη
ζην Γηαχγεηα θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν σο θαλνληζηηθή
απόθαζε, ηνηρνθνιιείηαη κε απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ζηνπο Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ φισλ ησλ
δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε κεηά φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ αλάξηεζεο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηηο εξσηήζεηο – απαληήζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πκβνχισλ φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά :
Ο θ. Γηνλχζηνο Μηλέηνο δειψλεη φηη θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε.
Ο θ. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο επίζεο θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε.
Σελ εηζήγεζε σο έρεη ςεθίδνπλ: νθία Γαξκπή – Καλζηαληάθεο Άγγεινο θαη Ζιίαο Κνπξθνπκέιεο.
θαη αθνχ έιαβε ππφςε :

 ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ. δ Ν.3852/10
 άξζξν 202 Ν.3463/2006
θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ:
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

Λακβάλνληαο ππφςε ην εθηηκψκελν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά πεξηνρή θαη γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο
ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνηκεηεξίσλ ηνπ λεζηνχ (Γξαπάλνπ θαη Λεμνπξίνπ), ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ ηαθψλ θαηά ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε, εηζεγνχκαζηε ην αθφινπζν χςνο ηειψλ νηθ.έηνπο
2018 ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.
ΠΘΝΑΚΑ 1: ΤΦΟ ΣΕΛΧΝ ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΧΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ
α/α

ΕΘΔΟ ΣΕΛΟΤ

ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
9

ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΑ ΟΛΗ ΣΗ

ΑΔΑ: ΩΨΡ9ΩΕ5-2ΥΚ

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΟΛΘΟΤ

ΕΠΘΚΡΑΣΕΘΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΤ

1

ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ
(3εηία)

245,00

2

ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ

85,00

30,00

3

ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ
ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5
έηε κεηά ηελ ηαθή ηνπ
ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά
ην λφκν)

1.800,00

150,00

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά
έηνο)

80,00

12,00

5

ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΧΝ (γηα
πξψηε θνξά)

85,00

50,00

6

ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ
5-εηία (φπνπ ππάξρεη
νζηενθπιάθην)

12,00 /ΔΣΟ = 60,00 /5εηία

-

12,00/έηνο

-

4

7

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ (φπνπ
ππάξρεη νζηενθπιάθην)

ΔΘΚΑΘΧΜΑΣΑ ΘΕΡΟΠΡΑΞΘΧΝ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΘΟΤ
ΔΘΟΝΤΘΟΤ-ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ

50,00

Ποζό ζε €

8

Δμφδηνο Αθνινπζία

70,00

9

Σειεηή Μλεκφζπλνπ

70,00

Για οποιαδήποηε ππάξη από ηιρ ανυηέπυ, απαιηείηαι πποηγοςμένυρ η εξόθληζη ηος ανηίζηοισος
πποβλεπόμενος ηέλοςρ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνχισλ φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γ Μηλέηνο πξνηείλεη λα θαηαξγεζνχλ ηα ηέιε ζηα ρσξηά
θαη λα δηαηεξεζνχλ ζηηο δχν κεγάιεο πφιεηο.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Β. Ρνπρσηάο δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηνπ
θ. Μηλέηνπ θαη ηνλίδεη θαη επεθηείλεη απηήλ λα αλαιάβεη άκεζα ν Γήκνο ηηο ελέξγεηεο
γηα επέθηαζε ησλ λεθξνηαθείσλ φ,πνπ απηά είλαη θνξεζκέλα (Λεμνχξη θ.ι.π.) θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαχζεο ησλ λεθξψλ.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γ. Γεκεηξάηνο δειψλεη φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ζε
έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηειψλ ζηα Νεθξνηαθεία.
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Αθνινπζεί ςεθνθνξία.
Σν πκβνχιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνχλησλ ησλ ζπκβνχισλ θ.θ. Μηραιάηνπ,
Αξαβαληηλνχ, Μηλέηνπ θαη Θσκά πνπ ςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Μηλέηνπ,
Ρνπρσηά, ακνχξε, Εαπάληε θαη θιάβνπ πνπ ςεθίδνπλ ηελ πξφηαζή ηνπ θ. Β.
Ρνπρσηά, Γθηζγθίλε, Κνπξνχθιε θαη Σδσξηδάηνπ πνπ ςεθίδνπλ θαηά, Ζ. Παξίζε
πνπ δειψλεη παξψλ,
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
(Θεηικέρ τήθοι 22 )
Εγκπίνει ηον καθοπιζμό ηελών σπήζηρ Δημοηικών Κοιμηηηπίυν Δήμος
Κεθαλλονιάρ για ηο έηορ 2018 (απ. 310/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ
Επιηποπήρ) υρ εξήρ:
ΤΦΟ ΣΕΛΧΝ ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΧΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ
α/α

ΕΘΔΟ ΣΕΛΟΤ

1

ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ
(3εηία)

245,00

2

ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ

85,00

30,00

3

ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ
ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5
έηε κεηά ηελ ηαθή ηνπ
ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά
ην λφκν)

1.800,00

150,00

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά
έηνο)

80,00

12,00

5

ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΧΝ (γηα
πξψηε θνξά)

85,00

50,00

6

ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ
5-εηία (φπνπ ππάξρεη
νζηενθπιάθην)

12,00 /ΔΣΟ = 60,00 /5εηία

-

12,00/έηνο

-

4

7

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΧΝ (φπνπ
ππάξρεη νζηενθπιάθην)

ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΟΛΘΟΤ
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ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΑ ΟΛΗ ΣΗ
ΕΠΘΚΡΑΣΕΘΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΤ
50,00

ΑΔΑ: ΩΨΡ9ΩΕ5-2ΥΚ

ΔΘΚΑΘΧΜΑΣΑ ΘΕΡΟΠΡΑΞΘΧΝ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΘΟΤ
ΔΘΟΝΤΘΟΤ-ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΟ ΔΡΑΠΑΝΟΤ

Ποζό ζε €

8

Δμφδηνο Αθνινπζία

70,00

9

Σειεηή Μλεκφζπλνπ

70,00

Για οποιαδήποηε ππάξη από ηιρ ανυηέπυ, απαιηείηαι πποηγοςμένυρ η εξόθληζη ηος ανηίζηοισος
πποβλεπόμενος ηέλοςρ.

Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 374/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Πηζηφ αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑΤΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ
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