ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ. 30478/6-12-2019
Α.Δ.Α.: Ψ710ΩΡ3-ΓΔ4
Ημερομηνία επίδοσης της οικ.28920/22-11-2019
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 22-11-2019
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 21ο Πρακτικό
Συνεδρίαση της 27-11-2019
Αριθμός Απόφασης 256η
Αριθμός Θέματος 6ο
ΠΑΡΟΝΤΑ
Γ.ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΤΖΙΒΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ)
Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
M.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ

ΜΕΛΗΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γ.ΖΑΧΑΡΟΣ

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι (23)
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τζίβα, Ι.Φίλανδρος, Ι.Κεσκινίδης, Δ.Αϊβατζίδου.
Τα θέματα 1,2,3,4,5,6,7 συζητήθηκαν μαζί και ψηφίστηκαν ξεχωριστά.
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Δ.Τσαπραζλής
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσεκούρας και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 9ου
θέματος.
Στην αρχή συζήτησης του 10ου αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Μπάρμπας,Κ.Κουτρούλης.
Μετά την ψήφιση του 10ου αποχώρησε ο κ. Μ.Βαφειαδάκης και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 12ου
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 12ου αποχώρησε ο κ. Π.Βλασσόπουλος
Μετά την ψήφιση του 12ου αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Α.Μήνας, Μ.Βαφειαδάκης, Μ.Γαλακτοπούλου
Μετά την ψήφιση του 13ου αποχώρησε ο κ. Γ.Μαστοράκος
Μετά την ψήφιση του 14ου αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Φίλανδρος,Ι.Κεσκινίδης
Μετά την συζήτηση του 15ου προτάθηκε και συζητήθηκε το 18ο θέμα
Μετά την ψήφιση του 18ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσαπραζλής
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο ,7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο ,
15ο, 18ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο.

12ο , 13ο, 14ο,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος
2020».
Μετά την εκφώνηση του θέματος η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση, η οποία
έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ’ αριθ. 206/19-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά στον Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για
το έτος 2020, στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο

ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/9-8-2019 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010 και ειδικότερα στην παρ. ιστ αναφέρεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73 παρ. 1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίηση τους».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α’) αναφέρεται ότι: «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 επικεφαλείς 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 συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ΑΝ 582/68 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
ορίζεται, ότι «η ίδρυσης και συντήρησης κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει εις την αποκλειστική
αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων», ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται
κατηγορηματικά, ότι «πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήμους
και τας κοινότητας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 & 2 του ΑΝ 582/68 αναφέρεται ότι «1. τα δικαιώματα ταφής και εν
γένει λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται δια κανονισμού ψηφιζομένου υπό
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά της περί αυτών ισχύουσας σχετικές διατάξεις. 2. Αι εκ των
κοιμητηρίων πρόσοδοι είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν όλω ή εν μέρει των δαπανών
της συντήρησης και εν γένει λειτουργίας αυτών.»
6. Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε ο ισχύον κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού
κοιμητηρίου ο οποίος εγκρίθηκε με την 302/22-11-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου, επιβάλλονται βάσει των διατάξεων:
α) του άρθ. 19 του Β.Δ.24/9-20/20-10-1958 «περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»
β) του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεων των εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»
γ) των αρθρ.3-5 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
κοινοτήτων».
8. Λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπηρεσίας των δημοτικών κοιμητηρίων, ο νόμος
επιτρέπει στα δημοτικά συμβούλια να επιλέξουν αν τα έσοδα αυτά καλύπτουν όλες ή μέρος μόνο των
συνόλων δαπανών λειτουργίας τους. (Καψιμάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων,
ΕΤΑ 1987, σελ.301). στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει η διάταξη του άρθρο 17 του Ν. 1080/80 (ΦΚ
246/Α), που καθιστά υποχρεωτικό για τα δημοτικά συμβούλια τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών
και δικαιωμάτων σε ύψος τέτοιο, που να καλύπτει πλήρως τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Επιπλέον και σύμφωνα με την εγκύκλιο 31727/1978 του Υπουργείου Εσωτερικών τα έσοδα από τα
κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως γενικά τακτικά έσοδα δηλαδή μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη
οποιασδήποτε δαπάνης του Δήμου.
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Τα προϋπολογισθέντα έσοδα της υπηρεσίας Κοιμητηρίου για το έτος 2020, αναμένεται

να

διαμορφωθούν στο ποσό των 135.840,00€ τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

0412.001

Δικαίωμα ενταφιασμού σε τάφο 3 έτους χρήσεως

0412.002

Δικαίωμα Ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο

0413.001

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 4ου έτους μηνιαίως

15.000,00€

0413.002

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 5ου έτους μηνιαίως

1.300,00€

0413.003

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 6ου έτους & άνω

1.500,00€

0414.

Τέλος ανακομιδής

5.100,00€

0415.

Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων

6.000,00€

0416.001

Δικαιώματα ιεροπραξιών - νεκρώσιμης ακολουθίας

4.500,00€

0416.002

Δικαιώματα ιεροπραξιών - τέλεσης μνημόσυνου

1.500,00€

0417.001

Έσοδα από κεριά (παγκάρι)

12.000,00€

0417.002

Έσοδα από οστεοθυρίδα

35.100,00€

0417.003

Έσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων

3.840,00€

0417.005

Έσοδα από εκποίηση υλικών

1.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

45.000,00€
4.000,00€

135.840,00€

Τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας Κοιμητηρίου προβλέπεται συνολικά να ανέλθουν το 2020 στο
ποσό των 287.314,17€ τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

45.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

45-6041.001

Αμοιβή υπαλλήλων Δήμου (έκτακτου Προσωπικού –Σ)

45-6042.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές
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10.000,00€
1.200,00€

45-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

45-6061.001

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατών κλπ)-Σ

100,00€

45-6063.002

Παροχές σε είδος (γάλα) τριετής διεθνής διαγωνισμός

501,35€

45-6117.001

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με

την

ιδιότητα

του

ελευθέρου

2.000,00€

επαγγελματία

8.000,00€

(νεοκόρος)
45-6117.002

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με

την

ιδιότητα

του

ελευθέρου

επαγγελματία

8.000,00€

(ιεροψάλτης)
45-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

45-6261.

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

45-6262.001

Συντήρηση

λοιπών

μονίμων

500,00€
εγκαταστάσεων

πλην

κτιρίων

5.000,00€
3.000,00€

45-6262.002

Εργασίες συντήρησης κοινοταφίου

2.000,00€

45-6263.001

Συντήρηση οχήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου Τριετής

1.000,00€

45-6263.002

Επισκευές οχήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου

1.000,00€

45-6263.003

Συντήρηση – επισκευή ελαστικών οχήματος Δημοτικού
Κοιμητηρίου Τριετής

45-6264.001

Συντήρηση κλιματιστικών

45-6265.

Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού

131,62€
1.000,00€

εξοπλισμού

3.000,00€

45-6266.002

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

2.000,00€

45-6271.

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

1.800,00€

45-6273.

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)
για δικές τους υπηρεσίες

45-6275.001

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων κλπ

45-6275.002

Εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης στο Δημοτικό

1.000,00€
1.500,00€

Κοιμητήριο
45-6275.003

Εργασίες ψεκασμού, εντομοκτονίες κλπ

45-6277.001

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων

1.500,00€
2.000,00€

και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων

6.000,00€

(άρθρο 61 Ν.3979/2011)
45-6611.

Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.

45-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

1.000,00€

45-6613.001

Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και εκτυπώσεων

800,00€

45-6613.002

Προμήθεια

αναλωσίμων

150,00€

υλικών

Η/Υ

&

λοιπών

μηχανημάτων

1.000,00€

45-6615.

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

1.000,00€

45-6634.001

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00€

45-6634.002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

1.000,00€

45-6641

Προμήθεια καυσίμων, και λιπαντικών για κίνηση

2.405,00€
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μεταφορικών μέσων
45-6661.001

Προμήθεια χρωμάτων για την εκκλησία Κοιμητηρίου

3.000,00€

45-6662.002

Προμήθεια διάφορου ηλεκτρολογικού υλικού

3.000,00€

45-6662.003

Προμήθεια λαμπτήρων κλπ

1.000,00€

45-6699.001

Προμήθεια κεριών παραφίνης για ανάγκες Δημοτικού
Κοιμητηρίου

3.500,00€

45-6699.002

Προμήθεια χώματος

3.006,20€

45-6699.003

Λοιπές προμήθειες κοιμητηρίου

5.000,00€

45-6699.004

Προμήθεια σκευάσματος για την απολύμανση οστών

3.000,00€

45-7131.001

Προμήθεια ψυκτών νερού

45-7131.002

Προμήθεια πολυμηχανήματος (εκτυπωτής-scaner-φαξ-

500,00€

φωτοτυπικό)
45-7131.004

Προμήθεια συστημ. Ασφαλείας (κάμερες, συναγερμ,
κ.λ.π.)

11.000,00€
2.000,00€

45-7131.006

Προμήθεια λοιπόν μηχανημάτων

45-7132.001

Προμήθεια οχήματος για το δημοτικό κοιμητήριο

16.000,00€

45-7133.005

Προμήθεια επίπλων και σκευών κ.λ.π.

10.000,00€

45-7134.001

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1.000,00€

45-7134.002

Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ

1.000,00€

45-7135.002

Βαλίτσα μεταφοράς χρημάτων

1.000,00€

45-7135.003

Προμήθεια κλειδοθηκών για οστεοθυρίδες

1.000,00€

45-7135.004

Λοιπές προμήθειες

3.000,00€

45-7135.005

Προμήθεια διαφόρων εργαλείων

5.000,00€

45-7326.001

Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, εκκλησίας κ.λ.π.

45-7326.002

Κατασκευή

οστεοθυρίδων,

4.000,00€

κλπ

στο

Δημοτικό

Νεκροταφείο (ΝΕ)

100.000,00€
30.000,00€

45-8113.001

Αμοιβές και έξοδα παροχές τρίτων

2.500,00€

45-8115.001

Διάφορα έξοδα

2.500,00€

00-6725

Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ (6% Κ.Α. εσ. 0417.001 αρθ.3

720,00€

Ν.Δ. 228/73)(12.000,00€x6%)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

287.314,17€

Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα τέλη και δικαιώματα του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου
Αττικής για το έτος 2020 να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Δικαιώματα

Τέλος

Δικαίωμα ενταφιασμού σε τάφο τριετούς χρήσης

370,00€
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Δικαίωμα ταφής ανηλίκου μέχρι είκοσι (20) ετών

ΔΩΡΕΑΝ

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 4ου έτους μηνιαίως

45,00€

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 5ου έτους μηνιαίως

55,00€

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 6ου έτους & άνω μηνιαίως

80,00€

Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο

300,00€

Τέλος ανακομιδής

30,00€

Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων ετησίως
5,00€

Μίσθωμα οστεοθυρίδας ετησίως

90,00€

Καθαριότητα οικογενειακών τάφων

30,00€

Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας

30,00€

Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου

20,00€

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης «για τον Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του
Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2020» και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
 Το άρθρο 11 του Ν.4623/9-8-2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄134/9-8-2019), όπου έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι
υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή, είτε
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών
αριθμών εσόδων ή και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε
περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα
 Το γεγονός μη υπάρξεως εναλλακτικών προτάσεων με τις παραπάνω προϋποθέσεις,
ΕΝΕΚΡΙΝΕ
Υπερψηφισάντων των κ.κ. Δ.Δημητρόπουλου, Δ.Αϊβατζίδου-Ποριώτου, Μ.Ζούρου, Μ.Ιγγλέζη,
Ε.Κουτσογιαννάκη, Α.Παναγιωτακοπούλου-Γαβριέλη, Η.Μοσχονά, Γ.Οικονομίδη, Δ.Τσεκούρα,
Ε.Βαβουράκη, Κ.Γεωργοπούλου, Χ.Αγγελοπούλου, Γ.Πέτρου, Ν.Σπυρόπουλου και
Μειοψηφούντων των κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου, Α.Μήνα, Η.Μπάρμπα, Μ.Βαφειαδάκη, Δ.Τσαπραζλή,
Π.Βλασσόπουλου, Γ.Μαστοράκου, Μ.Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη, Ι.Κεσκινίδη, Ι.Φίλανδρου, Κ.Κουτρούλη,
Α.Ασημακοπούλου, Α.Τζίβα, Φ.Βελλίδου, Ε.Βλαντή
τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2020
ως εξής:
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Δικαιώματα

Τέλος

Δικαίωμα ενταφιασμού σε τάφο τριετούς χρήσης

370,00€

Δικαίωμα ταφής ανηλίκου μέχρι είκοσι (20) ετών

ΔΩΡΕΑΝ

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 4ου έτους μηνιαίως

45,00€

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 5ου έτους μηνιαίως

55,00€

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής 6ου έτους & άνω μηνιαίως

80,00€

Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο

300,00€

Τέλος ανακομιδής

30,00€

Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων ετησίως
5,00€

Μίσθωμα οστεοθυρίδας ετησίως

90,00€

Καθαριότητα οικογενειακών τάφων

30,00€

Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας

30,00€

Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου

20,00€
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤA ΜΕΛΗ

Γ.ΠΕΤΡΟΥ

ΑΙΚ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Μ.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΑΙΜ.ΤΖΙΒΑ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ
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