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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 
Περίληψη 

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 354/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού τέλους χρήσης 
νεκροταφείων στο Δήμο Δοξάτου». 

»  
 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 15 Οκτωβρίου του έτους 2018 
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου , μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης  & 10ης Οκτωβρίου 
2018, 41ης  & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από 
την υπ’ αριθμ. 10963/12.10.18 γραπτή πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 9 
μέλη και απόντα 18 μέλη επί συνόλου 27 μελών: 

 
ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Βαϊραμίδης Στέφανος 4 Ιωάννου Χρήστος 7 Τεμίρογλόυ Ιάσων 
2 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Στάντζιος Πασχάλης 8 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 
3 Γιαπαύλος Νικόλαος 6 Μουλιστάνος Αθανάσιος 9 Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ 

ΑΠΟΝΤΑ 
1 Χαριτωνίδης Ιωάννης 7 Μπενάζης Ευάγγελος 13 Σαραπάρης Κων/νος 
2 Χατζηλαζάρου Αναστάσιος 8 Φωτιάδης Κυριάκος 14 Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα 

3 Μαλακάκης Παναγιώτης 9 Δημητριάδου Ιωάννα 15 Κωνσταντινίδου Ελένη 
4 Σερέτης Ανέστης 10 Τίρλας Δημήτριος 16 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 
5 Τοκούτσης Παντελεήμων 11 Χαλκίδης Χαράλαμπος 17 Μόρφης Σωτήριος 
6 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 12 Παπάζογλου Μιχαήλ 18 Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Παρ. 

 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κος Δαλακάκης Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε 

νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Νεροφράκτη κ. 

Δερβίδης Θεολόγος. 
Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου κ. Ακριτίδου 

Φωτεινή, Δοξάτου κ. Αλεξίου Νικόλαος, Καλαμπακίου κ. Βέτος Γρηγόριος, Κυργίων κ. 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, & οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Καλαμώνα κ Λαφτσίδης Ιωάννης, 
Αγ. Παρασκευής κ Αχουριώτου Σοφία, Κεφαλαρίου κ. Καλεάδης Ιωάννης, Φτελιάς Παγκάκης 
Κωνσταντίνος, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων κος Κοσμίδης Αβραάμ & ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγοράς κ Εξουζίδης Αναστάσιος αν και κλήθηκαν νόμιμα, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/15-10-2018 συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 266/2018 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χατζηλαζάρου Αναστάσιος & κ. Παπάζογλου Μιχαήλ 
ενημέρωσαν ότι λόγω κηδείας δεν μπορούν να παραβρεθούν στην συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπερμπερίδης Αθανάσιος προσήλθε στο 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.  

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μαρία αποχώρησε στο 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 
 Παρουσία και της Νουσδίλη Χρυσάνθης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση 
των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 
του Σώματος την αριθμ. 218/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: Ω49ΣΩ95-ΨΑ1), η 
οποία έχει ως κάτωθι: 
 «ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 354/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί 
καθορισμού τέλους χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Δοξάτου.  
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το υπ’αρίθμ.10302/25.09.18 έγγραφο τ το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«……. 
Θέμα: Καθορισμός τέλους χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Δοξάτου 

Σχετ. :  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως εις 

ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτή-

των» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, 

ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 

«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας 

και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες 

δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων 

και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06 

αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα 

και τις εισφορές. 

Το τέλος χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Δοξάτου με την απόφαση 354/2011 είχε καθοριστεί 

διαφορετικά για κάθε δημοτική ενότητα. Συγκεκριμένα: 

Στη Δημοτική Ενότητα Δοξάτου: 

 Επί των ενταφιαζομένων νεκρών για μια πενταετία σε 20,00€ ανά έτος και 

 Δικαίωμα διατήρησης τάφων πέραν της πενταετίας σε 30,00€ ανά έτος. 

 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης 

Νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο 

ποσό των 1.000,00€. 

 

Στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου: 
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 Το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε 20,00 € κατά οικογένεια 

 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης 

Νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο 

ποσό των 1.000,00€ . 

Με το σκεπτικό ότι διανύουµε περίοδο οικονοµικής κρίσης και οι πολίτες έχουν σε πολλές περι-

πτώσεις εξαντλήσει τις δυνατότητές τους αναφορικά µε τη καταβολή φόρων ή και τελών αλλά και 

την ενιαία χρέωση στις 2 Δημοτικές Ενότητες προτείνουµε την τροποποίηση του τέλους ως εξής: 

 Το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε 10,00 € κατά οικογένεια 

 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης 

Νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο 

ποσό των 1.000,00€ …..» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους και να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το υπ’αρίθμ. 10302/25.09.18 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθμ. 354/2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή του τέλους χρήσης νεκροταφείων, με ενιαία χρέωση στις 
δύο Δημοτικές Ενότητες ως εξής: 

 Το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε 10,00 € κατά οικογένεια 

 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης 

Νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο ποσό των 1.000,00€….» 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου 

να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του από 24/9-20/20-10-58 ΒΔ, και την αριθ. 218/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 354/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την επιβολή 
του τέλους χρήσης νεκροταφείων, με ενιαία χρέωση στις δύο Δημοτικές Ενότητες ως εξής: 

 

ΑΔΑ: 9ΟΓΗΩ95-ΧΛ7



 4

 Το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε 10,00 € κατά οικογένεια 

 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσηςΝεκροταφείων 
στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο ποσό των 1.000,00€. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 266/15.10.2018. 
 
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 
                            ΜΕΛΗ 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος  
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