
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 148/2020 
 

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

 
 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020  και 

ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του 

ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την 

παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988),  το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 

την αριθ. 9978/22-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

  2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               2) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             3) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            4) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            5) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

   6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             6) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             7) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   8) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

   9) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

      10) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

      11) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

      12) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

      13) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      14) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

      15) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      16) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      17) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      18) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
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      19) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      20) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, Ζωγραφάκης Σταύρος απουσιάζει 

δικαιολογημένα λόγω επιβολής τοπικού lockdown στην περιοχή εργασίας του. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης και αι είπε τα εξής: 

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 δικαιώματα ταφής και γενικά η λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων, 

ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά τις ισχύουσες ειδικές 

διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68). Ο Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του 

Δ.Κ.Κ και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου. 

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) 
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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) 

 

 

Σύμφωνα με 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." 

Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια καθορίζεται με απόφαση 

του Δημοτικού συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 

ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) 

Με την αριθ. 66/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας ψηφίστηκε ο Κανονισμός 

Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας και επικυρώθηκε με την αριθ. Πρωτ. 74110/5-6-2020 

(ΑΔΑ ΩΨΞ3ΟΡ10-73Λ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 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: 
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 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. 

 

Τα δικαιώματα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

κάθε φορά Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.» 

 

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

 

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 € 

 

 

Με την υπ' αριθ. 119/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ : 6295Ω1Ζ-ΦΦΜ ψηφίστηκε 

το σχέδιο επιβολής Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και 

εφεξής. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείτε να αποφασίσει περί του καθορισμού των Τελών και Δικαιωμάτων 

Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
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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 € 

 

 

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 και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 26 Οκτωβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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