
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

Αριθ. Αποφ.: 21/2020 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/2020 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας  

 ΘΕΜΑ: «Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής».  

 

      Στη Στυλίδα, την 18-12-2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  

Στυλίδας συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από 

την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11856/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές 

ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-

03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή 

επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 80189 (ΦΕΚ /5486 τ. Β.’/12-12-2020) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω επτά  (07) 

μέλη: 

 

 

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.             ΚΑΝΕΙΣ 

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)  

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)  

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

6.ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  

7. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    

ΑΔΑ: 6ΦΖ1Ω1Ζ-ΩΚ3



 

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει 

απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του 

τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και 

είχε ως εξής:   

     

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει  ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και 

η παροχή γνώμης για τον  καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και 

λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών,  καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και 

αποτέφρωσης νεκρών. (άρθρο 75 Iβ10 κ  II8 Ν.3463/06) 

Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και 

κοινοτήτων.(άρθρο 1 παρ.1 ΑΝ 582/68) 

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. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68) 

Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 

δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, 

υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, 

στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των προσφιλών τους 

προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή). 

(ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 

 

Για τον προσδιορισμό του ύψους του «δικαιώματος ταφής» θεωρείται ότι συνυπολογίστηκαν οι λειτουργικές 

δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προμήθειας ηλεκτρικού 

ρεύματος και καθαριότητας των χώρων του κοιμητηρίου) και συναρτώνται με συνήθεις πράξεις που εκτελούνται 

σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώματος ενταφιασμού και 

κατασκευής μνημείου επί του τάφου από τον συγγενή. (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 

 

Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώματος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδομένου ότι 

αφενός αυτοί ενεργούν κατά εντολή των δικαιούχων ενταφιασμού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωμα 

κατασκευής του μνημείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόμενων σχετικών διευκολύνσεων για την 

πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποκομιδή 

απορριμμάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ μέρους αυτών, δικαιώματα ταφής. Όπως εξάλλου 

προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων του κοιμητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει 

εκτίμησης των προϋπολογισθέντων δαπανών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απορρέουσες σχετικές 

δαπάνες. (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011). 

Η υποχρέωση αποκομιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή μπαζών, συνεπεία των έργων κατασκευής ή 

συντήρησης των μνημείων, θα μπορούσε εξάλλου να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο κανονισμό του 

κοιμητηρίου, επί ποινή προστίμου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν δικαίωμα. (ΥΠ.ΕΣ. 

35535/14.12.2011) 
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Με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 και 

προστίθενται οι εξής νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «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).» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας προβλέπονται 

τα εξής:«7.1. Τέλη και Δικαιώματα ταφής   

 Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. 

 Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα έως και τριακοσίους (300) κατοίκους. 

 Δικαίωμα εκταφής για την Κοινότητα Στυλίδας. 

 Δικαίωμα παράτασης πέραν της πενταετίας (έκτος (6ος) – έβδομος (7ος)) χρόνος. 

 Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής μονός. 

 Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής διπλός.       

Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών 

απαλλάσσονται: 

 Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον 

αποβίωσαν σε εντεταλμένη υπηρεσία. 

 Άποροι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Στυλίδας, ενταφιάζονται δωρεάν, με την 

προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας 

και με εντολή του Αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε ειδικές και 

έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης 

εντολής του Αντιδημάρχου των οικονομικών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του 

υπευθύνου της υπηρεσίας των κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο 

χρονικό διάστημα. 

 

7.2. Δικαίωμα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια. 

 

….δικαιώματα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια…...» 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνει τα κάτωθι για το έτος 2020 και εφεξής: 
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Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ.: 175/2020 (αρ. πρακτικού: 15/2020) (ΑΔΑ: ΨΦΟΧΩ1Ζ-560) Απόφαση του Δ.Σ. Στυλίδας 

περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ.: 148/2020 (αρ. πρακτικού: 13/2020) (ΑΔΑ: Ψ7ΡΝΩ1Ζ-Ξ37) Απόφασης 

του Δ.Σ. Στυλίδας για Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 

και εφεξής.  

 Το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ. Α.’/12.10.2020). 

 το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας. 

  Την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας. 

 Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας. 

 Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-

08-2019). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ:   

  

Τον καθορισμό των Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και 

εφεξής, ως εξής:  

 

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΗ 

Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 50,00 € 

Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα έως και τριακοσίους (300) κατοίκους 30,00 € 

Δικαίωμα παράτασης πέραν της πενταετίας (έκτος (6ος) – έβδομος (7ος)) 

χρόνος. 100€/χρόνο 

Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής μονός. 3.000,00 € 

Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής διπλός.   6.000,00 € 

Δικαιώματα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια  400€/οστεοθήκη 

Δικαίωμα εκταφής για την Κοινότητα Στυλίδας 50,00 € 

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΗ 

Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 50,00 € 

Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα έως και τριακοσίους (300) κατοίκους 30,00 € 

Δικαίωμα παράτασης πέραν της πενταετίας (έκτος (6ος) – έβδομος (7ος)) 

χρόνος. 100€/χρόνο 

Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής μονός. 3.000,00 € 

Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής διπλός.   6.000,00 € 

Δικαιώματα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια  400€/οστεοθήκη 

Δικαίωμα εκταφής για την Κοινότητα Στυλίδας 50,00 € 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2020. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. 

Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ 

 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 
 
 
 
  

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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