
 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/20-11-2020 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Αριθμ. Απόφ. 6/2020 

ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων για το έτος 2021». 
 
 

 Στους Μολάους, σήμερα, 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε στην 

δια περιφοράς  συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 13900/16-11-2020  δια 
περιφοράς  πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε ηλεκτρονικά  σε 

κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με την εκ της ευθείας και ρητής 
πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 
GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ 

αριθμ. Πρωτ.:77233/13.11.2020, Α.Δ.Α.:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος                               
Κολλιάκος Ιωάννης                                          Αρρώνης Παντελεήμων        

Γουναλάκης   Ιωάννης                                     
Κουλουβάκος  Βασίλειος 
Μαυρομιχάλης  Κωνσταντίνος                                                           

Τραϊφόρος Παναγιώτης                                                         
Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Χρυσούλη 

Μουσαδάκου, για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας και 

εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Ε.Π.Ζ.  
την από 02-11-2020  εισήγηση  της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήματος 

Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου) Δήμου Μονεμβασίας, η οποία  έχει   ως εξής: 

ΘΕΜΑ: 

Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τον καθορισμό 
τελών κοιμητηρίων. 

Σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 2 ΑΝ 582/1968: 

«Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται όπως παραχωρούν εντός των 
ανηκόντων εις αυτούς κοιμητηρίων χώρο για τον ενταφιασμό κάθε 

θανόντος δημότη ή μή και κάθε άλλου θανόντος στην περιφέρειά τους 
ανθρώπου, ανεξαρτήτως εάν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός, 
χριστιανός ή μή».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μονεμβασίας είχε λάβει την αρίθμ. 
383/2011 απόφαση για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας 
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κοιμητηρίων, ενώ με την 384/2011 απόφαση του το ΔΣ του δήμου 
Μονεμβασίας καθόρισε τέλη και δικαιώματα από τη χρήση κοιμητηρίων. Το 

Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ορίζει τους 
φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Το ύψος των εσόδων, 

τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στα κοιμητήρια καθορίζεται με 
απόφαση Δ.Σ., η οποία δημοσιεύεται κατ’ άρθρ. 66 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 
(άρθρ. 4 παρ. 1 Α.Ν. 582/68 και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΓΚ. 41/12243/ 

14.06.2007). 
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή 

τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των 
δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρ. 
4 παρ. 2 Α.Ν. 582/68). 

Επίσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4735/12.10.20 
αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 και 

προστίθενται οι εξής νέες αρμοδιότητες: 
α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 
αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς 

των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία 
προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του 

άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225), 
 

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021 

1. Προβλέψεις εσόδων νεκροταφείων (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, Άρθρο 3 Ν. 
547/1977) 

Με την υπ’ αριθμόν 384/11 Α.Δ.Σ. έγινε καθορισμός τελών 
κοιμητηρίων, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΙΜΗ  

Εφάπαξ τέλος ταφής 70,00€ 

Εφάπαξ τέλος εκταφής 70,00€ 

Παραχώρηση οικογενειακού τάφου 500,00€ 

Ετήσιο τέλος συντήρησης 

οικογενειακών τάφων. 
20,00€ 

Εφάπαξ τέλος χρήσεως 

οστεοφυλακίου. 
100,00€ 

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 46735/01-8-20 με την οποία παρέχονται 
οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα 
οικονομικά στοιχεία εσόδων,  (εισπραχθέντα έτους 2019, 

εισπραχθέντα από 1/1/19έως 31/8/19 και εισπραχθέντα από 
1/1/20 έως 31/8/2020), ο προϋπολογισμός εσόδων της υπηρεσίας  
νεκροταφείων  για το έτος 2021 διαμορφώνεται ως εξής: 

   ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
2019                

ΣΤΗΛΗ Α 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

2019                        

ΣΤΗΛΗ Β 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

2020         

  ΣΤΗΛΗ Γ 

 
 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4/
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, 

κατάρτισαν τον παρακάτω πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που 
αφορούν τη λειτουργία των κοιμητηρίων του δήμου Μονεμβασίας. 

 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας νεκροταφείων για το 
έτος 2021   αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 124.541,05€. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας  υπόψη ότι το σύνολο των εσόδων για το έτος 2021 
διαμορφώνεται                                                  στο ποσό των 124.541,05€ ενώ  το σύνολο 

των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 124.541,05 €,                                                  
εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοιμητηρίων και την                                        

διατήρηση των τιμών της 384/2011 ΑΔΣ. 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

45-6262.002 Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 12.000,00 

45-6262.003 Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 8.000,00 

45-6262.004 Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΒΟΙΩΝ 12.000,00 

45-6262.005 Συντήρηση -Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ 8.000,00 

45-6262.006 
Συντήρηση -καθαρισμός και ευπρεπισμός  κοιμητηρίων ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 12.000,00 

45-7336.024 
Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων 
δήμου Μονεμβασίας  45.000,00 

45-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 351,41 

45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 27.189,64 

 

ΣΥΝΟΛΟ 124.541,05 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

       Το Συμβούλιο της  Ε.Π.Ζ. , αφού έλαβε υπόψη του:  

1. Την από 02-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
( τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου)  , Δήμου Μονεμβασίας,  

      2. Τις δ/ξεις της παρ. 1 εδ. Β του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ                   

84/Β/7-6-2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α  

1. Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοιμητηρίων για το έτος 2021 

και τη διατήρησή τους στις τιμές , όπως αυτές έχουν καθορισθεί 

με  την  αριθ. 384/2011 Α.Δ.Σ.  ήτοι: 

0417 

Έσοδα 
Νεκροταφείων 

και ιερών 
ναών 86.837,65 70.559,45 65.059,35 

86.837,65 

2119.002 

Έσοδα 
Νεκροταφείων  

Π.Ε 4.958,91 4.838,91 0 
4.958,91 

      

3219 

Λοιπά έσοδα 

νεκροταφείων ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 

32.744,49 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

124.541,05 
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ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΙΜΗ  

Εφάπαξ τέλος ταφής 70,00€ 

Εφάπαξ τέλος εκταφής 70,00€ 

Παραχώρηση οικογενειακού τάφου 500,00€ 

Ετήσιο τέλος συντήρησης 

οικογενειακών τάφων. 
20,00€ 

Εφάπαξ τέλος χρήσεως 

οστεοφυλακίου. 
100,00€ 

 

2. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του 

άρθρου 66 του Β.Δ/τος 24/9-20-10-1598 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

ΚουτσονικολήςΧαράλαμπος                               Κολλιάκος  Ιωάννης  

                                                                     Μαυρομιχάλης Κων/νος 

                                                                     Τραιφόρος Παναγιώτς                              

                                                                     Γουναλάκης Ιωάννης 

                                                                      Κουλουβάκος Βασίλειος   

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Μουσαδάκου Χρυσούλη 
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