
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 626/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 46/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Καθορισμός  τελών κοιμητηρίου  Δήμου  Πρέβεζας για  το   έτος   2021,   
                  και εισήγηση στο Δ.Σ.
 

     

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας   συνήλθε   σε  τακτική συνεδρίαση,  με την διαδικασία της

τηλεδιάσκεψης, η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.21166/30-10-2020 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  1.Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας  και  Πράσινου, του  Δήμου  Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.
Ε.Καζούκας) που έχει ως εξής: 

  «…Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στον,  υπό  αναμόρφωση,  Κανονισμό  Κοιμητηρίου

Πρέβεζας και σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 66/Α/2017  Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου του

Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , στην οποία αναφέρεται ότι ο

Δήμος μας  πρέπει να ρυθμίσει ομοιόμορφα τη λειτουργία του συνόλου των κοιμητηρίων της

διοικητικής  του  περιφέρειας,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τυπολογικές  διαφορές  μεταξύ  των

κεντρικών  κοιμητηρίων  με  τα  κοιμητήρια  των  δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων  αυτού,
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καθώς επίσης και του γεγονότος ότι  η ύπαρξη  συντελεστών διαφορετικού χρηματικού

ύψους εισάγει διάκριση μεταξύ πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονομίας και επομένως

αντίκειται  στο  Σύνταγμα  (Σύνταγμα  Ελλάδας,  Μέρος  Β’  ,  αρθ.  4)  ,  προτείνουμε  τα  Τέλη

Κοιμητηρίου για το 2021 να οριστούν ως εξής:

Α/
Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

2004  (€)

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

2020 (€)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ  2021 (€)

1 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 
(ισχύει για τα κοιμητήρια των Τ.Κ.)

160 160 

2 Δικαίωμα ενταφιασμού για τριετή χρήση 112 119
3 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση ταφής) για δύο

χρόνια
74 74

4 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση ταφής) για 
πέντε χρόνια

186 186

5 Δικαίωμα ανόρυξης τάφου 74 79 79 
6 Δικαίωμα ανακομιδής 74 79 
7 Δικαίωμα ανακομιδής με εισαγγελική εντολή 150 -
8 Εφ' άπαξ τέλος χρήσης θυρίδων οστεοφυλακίου 

για φύλαξη οστών
150 -

8α Τέλος χρήσης θυρίδων οστεοφυλακίου για 
φύλαξη οστών (5ετη)

0 

9 Δικαίωμα ανακομιδής και μεταφοράς οστών για 
νέα ταφή

150 150

10 Δικαίωμα περιποίησης, καθαριότητας και αφής 
κανδηλιών ανά έτος

300 -

11 Δικαιώματα ιεροπραξιών (μνημόσυνα, 
λειτουργίες κ.λ.π)

-

12 Δικαίωμα χρήσης νεκροφόρας 53 -
13 Τέλος για κατασκευή τάφου 112 -
14 Τέλος για επισκευή τάφου 81 -
15 Πρόστιμο για παραβάσεις αδειών 300 300 
16 Εγγυητική επιστολή κατασκευαστών για κάθε 

έτος
3.000 1.000 

17 Δικαίωμα  χρήσης 119 -
18 Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο -

΄

- Στις ταφές εντός οικογενειακών τάφων  θα χρεώνεται μόνο δικαίωμα ανόρυξης τάφου 
(79€) .

- Στις ταφές στην επέκταση του κοιμητηρίου (νέες θέσεις)  θα  χρεώνεται   Δικαίωμα 
χρήσης και  Δικαίωμα ανόρυξης (198 €) .

- Στα κοιμητήρια των Τ.Κ. , για όσους κάνουν χρήση ΝΕΑΣ θέσης θα  χρεώνεται   
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (160 €) …»    

                                   
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας η τιμή να   
    παραμείνει ως έχει για το έτος 2021. 
        Ο κ. Κορωναίος ζήτησε να γίνει μείωση της τιμής. 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
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 τις διατάξεις  του άρθ 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)           
                

    Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα τέλη  Κοιμητηρίου  για το

Δήμο Πρέβεζας το οικονομικό έτος 2021  να μείνει ίδιο, όπως είχε καθοριστεί το προηγούμενο

έτος. 

  Ο κ. Κορωναίος μειοψήφησε.

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 626/2020. 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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