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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 880 

======================= 

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 38) 

=============================== 

Περίληψη: Αναπροσαρμογή τελών χρήσης του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου 

(απόφαση 955/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 

====================================================================== 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ηρακλείου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σήμερα  Τετάρτη  31  Οκτωβρίου  2018 και 

ώρα 17:55, ύστερα από  την αριθμ.   93.385/26-10-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                 
                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ 
 

       ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αναστασάκης Ιωάννης, 

Ανδρεαδάκης Νεκτάριος, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή,  Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βλαχάκης 

Γεώργιος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Garancini Gian Andrea  Paolo, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δαγκωνάκης 

Ευστράτιος, Ζαμπετάκης Λεωνίδας, Ινιωτάκης Πέτρος, Καλέμπουμπας  Ιωάννης, Καλουδιώτη 

Μαρία, Καναβάκη Μαρία, Καπετανάκης Μηνάς, Καραντινός Γεώργιος,   Κασαπάκης Μιχαήλ, 

Κασωτάκη Μαρία, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,  Κοκοσάλη -Σαλούστρου 

Μαρία, Κουμπενάκης Αντώνιος, Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, Λυγεράκης Ιωάννης, 

Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης  Χαράλαμπος, Μανδαλάκης Γεώργιος, 

Μερονιανάκης Μαρίνος, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία, Ξυλούρης Ιωάννης, Πασπάτης Γρηγόριος, 

Παττακός Μαρίνος, Πλερωνάκη Μυρωνία, Πλεύρη Αριστέα, Ρασούλης Ιωάννης, Σαλούστρος 

Εμμανουήλ, Σισαμάκης Ευάγγελος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά, Τσαγκαράκης Γεώργιος, 

Τσαμπουράκης Νικόλαος, Τσαπάκης Ιωάννης, Φακουρέλης Νικόλαος, Χαιρέτης Εμμανουήλ, 

Ψαρράς Ιωάννης. 

Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.  93.385/26-10-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου και 

είναι οι κ.κ. Αγαπάκης Δημήτριος, Αθανασάκης Αριστείδης, Carancini Gian Andrea Paolo, 

Καπετανάκης Μηνάς, Λυγεράκης Ιωάννης, Μακαρόνας Γρηγόριος, Πλερωνάκη Μυρωνία, 
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Σαλούστρος Εμμανουήλ, Σπανάκη –Κοχιαδάκη Αθηνά, Τσαμπουράκης Νικόλαος και Ψαρράς 

Ιωάννης. 

    Ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου απουσίαζε και χρέη γραμματέως ανέλαβε ο κ. 

Καλέμπουμπας Ιωάννης. 

    Ο   κ. Σισαμάκης Ευάγγελος αποχώρησε στο 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

    Ο   κ. Κουράκης Ιωάννης αποχώρησε στο 32ο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

    Ο  κ. Δαγκωνάκης Ευστράτιος και η κ. Κόκορη - Παπαδάκη Ελένη αποχώρησαν στο 33ο θέμα 

ημερήσιας διάταξης. 

    Ο  κ.  Γιαλιτάκης Νικόλαος αποχώρησε στο 61ο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

 

Παρόντες  επίσης  είναι  και  οι  πρακτικογράφοι  του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του Δήμου Κεφάκης 

Εμμανουήλ και Σμυρνάκη Αγγελική. 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

 

 

Θ Ε Μ Α:    19ο   Ημερήσιας Διάταξης  

       Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 89.308/17-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης   

Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Οικονομική Επιτροπή) του 

Δήμου,  η οποία έχει ως εξής: 

«Σας στέλνουμε αντίγραφο της  παρακάτω απόφασης  :  

 Με αριθμ. 955/2018 (ΑΔΑ: ΨΧΒ1Ω0Ο-ΝΑ1) με χρονολογία 13-10-2018 της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών χρήσης του 

νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.   

 

     Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η αριθμ. 955/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΔΑ: ΨΧΒ1Ω0Ο-ΝΑ1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  955 

(Αριθμός πρακτικού 40) 
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καραντινό 

Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Βλαχάκη Γεώργιο, 

Καπετανάκη Μηνά, Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία και Φακουρέλη 

Νικόλαο τακτικών μελών και Καναβάκη Μαρίας, αναπληρωματικού μέλους. 

 Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπροέδρου, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο και Μακαρώνα 

Γρηγόρη τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

 Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 13-10-2018 ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 12.30 μμ. 

 Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.85192/08-10-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Κουνάλη Κατερίνα. 

 Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
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Θέμα 7º: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών χρήσης του νέου 

Δημοτικού Κοιμητηρίου».  

 

   Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αριθ.πρωτ.79162/20.9.2018    

εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου,  που  έχει ως εξής : 

« Σύμφωνα με την 514/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις μεταγενέστερες αυτής εν ισχύ 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 703/2007, 104/2008 , 493/2012, 272/2013 και 741/2015, ως προς 

τα τέλη χρήσης , τα τέλη που ισχύουν σήμερα για το νέο Κοιμητήριο, είναι :  

1. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως με τελείωμα μαρμάρου, 700,00 €, σύμφωνα 

με την 741/2015 Α.Δ.Σ. , με εφάπαξ πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

2. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως χωρίς τελείωμα μαρμάρου, 450,00 €, 

σύμφωνα με την 741/2015 Α.Δ.Σ., με εφάπαξ πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα 

και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000 € σε έξι μηνιαίες δόσεις 

άτοκα. 

3. Τέλος δικαιώματος φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους, 550,00 €, σύμφωνα με την 

703/2007 Α.Δ.Σ., όπως αρχικά είχε καθορισθεί και δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 

4. Τέλος δικαιώματος ταφής σε οικογενειακούς τάφους, 100,00 €, σύμφωνα με την 703/2007 

Α.Δ.Σ., όπως αρχικά είχε καθορισθεί και δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 

5. Τέλος δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων Νέου Κοιμητηρίου, 10.500,00 €, 

σύμφωνα με την 441/2004 Α.Δ.Σ., όπως αρχικά είχε καθορισθεί και δεν έχει τροποποιηθεί 

μέχρι σήμερα. 

6. Τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων – εξόδων για τα έτη 2016 – 2017 και 2018.  

 

Προτείνουμε την αναπροσαρμογή αυτών των τελών για το νέο Κοιμητήριο από 

01/01/2019, ως εξής:  

 

1. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως με τελείωμα μαρμάρου, 600,00 €, με εφάπαξ 

πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 

κάτω από 12.000,00 € σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

2. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως χωρίς τελείωμα μαρμάρου, 400,00 €, με 

εφάπαξ πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό 

εισόδημα κάτω από 12.000,00 € σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

3. Τέλος δικαιώματος φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους, 350,00 €. 

4. Τέλος δικαιώματος ταφής σε οικογενειακούς τάφους, 50,00 € και 

5. Τέλος δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων Νέου Κοιμητηρίου, 9.500,00 €. 

 

Τα υπόλοιπα τέλη χρήσης και η παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Κοιμητηρίων 

παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις. 

Επισυνάπτονται απολογιστικοί πίνακες εσόδων – εξόδων για τα έτη 2016, 2017 και 2018, 

από την αναλογική σχέση των οποίων, προκύπτει ότι τα έσοδα επαρκούν για την εξ’ ολοκλήρου 

κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η προσαρμογή στην οικονομική κρίση και η παροχή της 

δυνατότητας στους ασθενέστερα οικονομικά δημότες της εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων 

τους έναντι του Δήμου και ταυτόχρονα η εξασφάλιση των εισπράξεων των τελών για το συμφέρον 

του Δήμου Ηρακλείου». 
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   Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος πρότεινε 

να γίνει δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας.  

   Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Λυγερός αναφέρει ότι συμφωνεί με την αναπροσαρμογή των 

τελών, αλλά επισημαίνει ότι όπως προκύπτει από τους απολογιστικούς πίνακες που συνοδεύουν την 

εισήγηση της υπηρεσίας, υπήρχαν κέρδη και τα προηγούμενα έτη, οπότε θεωρεί ότι η προτεινόμενη 

μείωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Επίσης επισημαίνει τη 

μείωση κατά 100 ευρώ του κόστους των τάφων τριετούς χρήσεως με τελείωμα μαρμάρου, έναντι της 

μείωσης μόνο κατά 50 ευρώ του κόστους των τάφων τριετούς χρήσεως χωρίς τελείωμα μαρμάρου, 

που επιλέγουν οι οικονομικά  ασθενέστεροι. Τέλος αναφέρει ότι θεωρεί υπερβολική τη μείωση κατά 

200 ευρώ στα τέλη δικαιώματος φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους. Ο κ. Πρόεδρος σε απάντηση 

στις παρατηρήσεις του κ. Λυγερού αναφέρει ότι έχει προηγηθεί από τη δημοτική αρχή  μείωση των 

τελών το έτος 2015 που ίσχυσε από τις 1-1-2016 και τώρα γίνεται νέα μείωση που θα ισχύσει από 

τις 1-1-2019. Ακολούθως αναφέρει ότι προγραμματιζόμαστε και εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της 

τοποθέτησης από την υπηρεσία λευκού βότσαλου στους τάφους τριετούς χρήσεως, ώστε να 

παραδίνονται έτοιμοι στους δημότες προς αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω οικονομικής 

επιβάρυνσης. Τέλος, σχετικά με τη μείωση του ποσού των 200 ευρώ, αναφέρει ότι γίνεται με δική 

του πρωτοβουλία και προέκυψε μετά από την καθημερινή του επαφή με τους δημότες.  

     Το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχάλης Κασαπάκης αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό και στη συνέχεια ο 

κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

                                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.Τη με αριθ.πρωτ.79162/19.09.2018 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου 

Ηρακλείου.  

2. Την αριθ.514/2003 Α.Δ.Σ. περί κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και τις 

μεταγενέστερες αυτής εν ισχύ αποφάσεις (703/2007, 104/2008 , 493/2012, 272/2013 και 741/2015 

ως προς τα τέλη χρήσης). 

3.Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του άρ.72, παρ.1, περ.ζ΄ του Ν.3852/2010.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή τελών χρήσης του νέου Δημοτικού 

Κοιμητηρίου από 1-1-2019, ως εξής  :     

1. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως με τελείωμα μαρμάρου, 600,00 €, με εφάπαξ πληρωμή 

ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000,00 € 

σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

2. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως χωρίς τελείωμα μαρμάρου, 400,00 €, με εφάπαξ 

πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 

12.000,00 € σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

3. Τέλος δικαιώματος φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους, 350,00 €. 

4. Τέλος δικαιώματος ταφής σε οικογενειακούς τάφους, 50,00 € και 

5. Τέλος δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων Νέου Κοιμητηρίου, 9.500,00 €. 

 

Τα υπόλοιπα τέλη χρήσης και η παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Κοιμητηρίων παραμένουν ως 

έχουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ.703/2007, 104/2008, 

493/2012, 272/2013 και 741/2015. 

 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχάλης Κασαπάκης ψηφίζει λευκό». 
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       Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό 

κατά την οποία η εισήγηση και η αρ. 955/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν  δεκτές 

από τα μέλη του Συμβουλίου και ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.    

 

ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και την αρ. 955/2018   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

τις υπ. αριθ. 514/2003, 441/2004, 703/2007, 104/2008, 493/2012, 272/2013 και 741/2015 

προηγούμενες αποφάσεις του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        

       Εγκρίνει την αναπροσαρμογή τελών χρήσης του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου από 1-1-2019, 

ως εξής  :    

  

1. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως με τελείωμα μαρμάρου, 600,00 €, με εφάπαξ πληρωμή 

ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000,00 € 

σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

2. Τέλος χρήσης για τάφους τριετούς χρήσεως χωρίς τελείωμα μαρμάρου, 400,00 €, με εφάπαξ 

πληρωμή ή σε τρείς μηνιαίες δόσεις άτοκα και σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 

12.000,00 € σε έξι μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

3. Τέλος δικαιώματος φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους, 350,00 €. 

4. Τέλος δικαιώματος ταφής σε οικογενειακούς τάφους, 50,00 € και 

5. Τέλος δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων Νέου Κοιμητηρίου, 9.500,00 €. 

 

 Τα υπόλοιπα τέλη χρήσης και η παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Κοιμητηρίων παραμένουν ως 

έχουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 514/2003, 441/2004, 

703/2007, 104/2008, 493/2012, 272/2013 και 741/2015. 

 

      Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και Κοκοσάλη - Σαλούστρου Μαρία έδωσαν 

Λευκή ψήφο κατά την λήψη της απόφασης αυτής.  

 

 

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                      Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο   05 / 11 / 2018 
                                                              Ο Γραμματέας 

 

ΑΔΑ: ΩΩΖΞΩ0Ο-8Ξ6
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