
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                            Αριθ. Απόφ.: 220/2022

    

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της 17 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το 

οικονομικό έτος 2023». 

Στη Σέριφο σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3730-02/12/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

      2. Ράμπιας Σάββας, μέλος           

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

                    

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων, ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια πινακίδων σήμανσης(ΚΑ 70.6699.002). 
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• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια μπαταριών 1.350,00€(ΚΑ 70.6699.002). 

• Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης στο Δήμο Σερίφου» συνολικού 

προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την έγκριση των τεχνικών όρων της μελέτης της υπηρεσίας 

του Δήμου Σερίφου. 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, 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 

επικεφαλής 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 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 

παρόντων. 

«…. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της παραγράφου ιθ, του άρθρου 38 

του N.4795/21, Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας-

Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 

176 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες …….. Αποφασίζει για τον καθορισμό ή 

την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών 

κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την 

παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225)». 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η επιβολή, ο καθορισμός και οι αρμοδιότητες περί ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων 

προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Το άρθρο 4 του A.N της 582/1968 

β. Το άρθρο 93 του N.3463/2006 και το άρθρο 65 του N.3852/2010, όπως ισχύει, 

και 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-4795-21/
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γ. Το άρθρο 11 του N.4623/2019, και 

δ. Την περίπτωση ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του N.3852/2010, όπως προστέθηκε 

από την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 και ισχύει. 

Σχετικά στοιχεία και διευκρινίσεις περιλαμβάνονται: 

α. Στη με αριθ. πρωτ. 12243/14.6.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

β. Στο με αριθ. 35535/14.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και 

γ. Στο με αριθ. πρωτ. 62751/13.1.2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προτείνεται η επιβολή των κάτωθι τελών 

και προστίμων: 

 
Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων (Δε 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

Ποσό (€) 

Τέλος ενταφιασμού τριετούς ταφής 150,00 

Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού 25,00 

Τέλος επισκευής υπάρχοντος τάφου 25,00 
Τέλος κατασκευής νέου τάφου 25,00 
Τέλος εκταφής 25,00 

Τέλος ενταφιασμού, πενταετούς ταφής ατόμου κάτω των 25 ετών 75,00 

Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού ατόμου κάτω των 25 ετών 12,50 
Τέλος κατασκευής-παραχώρησης οικογενειακού τάφου 250,00 
Τέλος ετήσιας παράτασης χρήσης οικογενειακού τάφου 25,00 
Τέλος εκταφής πριν την υποχρεωτική τριετή ταφή 25,00 
Πρόστιμο επισκευής υπάρχοντος τάφου χωρίς άδεια 100,00 
Πρόστιμο κατασκευής τάφου χωρίς άδεια 200,00 
Πρόστιμο εγκατάλειψης μπαζών ή δομικών υλικών εντός των κοιμητηρίων 100,00 
Πρόστιμο εγκατάλειψης μπαζών ή δομικών υλικών εντός των κοιμητηρίων 
πέραν του ενός μηνός 

10/ημέρα 

Η οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα 

με την υπ΄αριθ.3741/02-12-2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 

Σερίφου ως εξής: 

Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων (Δε 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

Ποσό (€) 

Τέλος ενταφιασμού τριετούς ταφής 150,00 

Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού 25,00 

Τέλος επισκευής υπάρχοντος τάφου 25,00 
Τέλος κατασκευής νέου τάφου 25,00 
Τέλος εκταφής 25,00 

Τέλος ενταφιασμού, πενταετούς ταφής ατόμου κάτω των 25 ετών 75,00 

Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού ατόμου κάτω των 25 ετών 12,50 
Τέλος κατασκευής-παραχώρησης οικογενειακού τάφου 250,00 
Τέλος ετήσιας παράτασης χρήσης οικογενειακού τάφου 25,00 
Τέλος εκταφής πριν την υποχρεωτική τριετή ταφή 25,00 
Πρόστιμο επισκευής υπάρχοντος τάφου χωρίς άδεια 100,00 
Πρόστιμο κατασκευής τάφου χωρίς άδεια 200,00 
Πρόστιμο εγκατάλειψης μπαζών ή δομικών υλικών εντός των κοιμητηρίων 100,00 
Πρόστιμο εγκατάλειψης μπαζών ή δομικών υλικών εντός των κοιμητηρίων 
πέραν του ενός μηνός 

10/ημέρα 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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