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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.: 40288/03-12-2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο ππακηικό ηηρ ςπ’ απιθ. 5/2020 Σακηικήρ - δια πεπιθοπάρ - ςνεδπίαζηρ ηηρ 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ Καζηοπιάρ. 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα Παπαζκεςή, 27 Νοεμβπίος 2020 θαη απφ ψξα 10:00 έσο 12:00, θιήζεθε 

ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηφηεηαο Ζσήο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 38501/23-11-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ε.Π.Ζ., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ 

εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

κε θάζε λφκηκν κέζν ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο, γηα ιήςε απφθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα, νη 

εηζεγήζεηο ησλ νπνίσλ θνηλνπνηήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα κέιε: 

 

1. Επιβολή Τελών, Δικαιυμάηυν κοιμηηηπίυν οικονομικού έηοςρ 2021 Δήμος Καζηοπιάρ. 

2. Έκδοζη κανονιζηικήρ απόθαζηρ πποζυπινήρ παπασώπηζηρ ή μη σώπος ζηάθμεςζηρ ένανηι 

κηιπίος ΕΦΚΑ για λόγοςρ έκηακηηρ ανάγκηρ (covid 19). 

3. Έκδοζη κανονιζηικήρ απόθαζηρ απαγόπεςζηρ ή μη ζηάθμεςζηρ επί ηυν οδών Καπαολή 12Α ζηο 

Νηαηλάκι και Καζηπιώηη & Γληνού γυνία ζηη Χλόη. 

4. Ειζήγηζη ππορ ηο Δημοηικό Σςμβούλιο για λήτη μέηπυν πποζηαζίαρ (κοπή ή μη δένδπυν) ζηιρ 

Κοινόηηηερ Καζηοπιάρ και Διζπηλιού. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 9 κειψλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ: 9 

1 Σζαλνχζαο Κσλζηαληίλνο – Πξφεδξνο 

2 Δνθφπνπινο Πέηξνο 

3 Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο 

4 Ζήζεο Λάδαξνο 

5 ηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

6 Φηιίππνπ Υξπζνχια 

7 Υξεζηάθε Εηξήλε 

8 Ζεζφπνπινο Μηραήι 

9 Πεηξφπνπινο ηαχξνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : Οςδείρ/οςδεμία 

 

Απφ ηνπο Πποέδποςρ Κοινοηήηων θιήζεθαλ, ιφγσ χπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνχλ ηελ Κνηλφηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε θα Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Καζηνξηάο 

 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο κεξίκλεζε ε Πξνβηά Υξηζηίλα, ππάιιεινο ηνπ 

Δήκνπ Καζηνξηάο. 

 

Ο Πξφεδξνο εμέζεζε ζηα κέιε, φηη ε δηα πεξηθνξάο ζχγθιεζε ηεο Επηηξνπήο Πνηφηεηαο Ζσήο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη: α) ζηελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 ηεχρνο A’) «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηυν απνηηικών ζςνεπειών ηηρ 

εμθάνιζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος» θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 «Καηεπείγοςζερ διαηάξειρ για ηη λειηοςπγία Δήμυν και Πεπιθεπειών 

καηά ηη διάπκεια ηηρ λήτηρ μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19», ε νπνία 

θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 θαη β) ζηελ ππ’ αξηζ. 163/29-05-2020 εγθχθιην 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ «Ενημέπυζη αναθοπικά με ηη διαδικαζία λήτηρ αποθάζευν ηυν 

ζςλλογικών οπγάνυν ηυν δήμυν». 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 : «Δπιβολή Σελών, Γικαιωμάηων κοιμηηηπίων οικονομικού έηοςρ 2021 Γήμος 

Καζηοπιάρ». 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ : 10/20 

 

Ο Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ε.Π.Ζ. ηελ απφ 20/11/2020 εηζήγεζε ηεο Αλ/ηξηαο 

Πξντζηακέλεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαο Πεηκεδά Μαγδαιελήο κε ζέκα: Επιβολή 

ηελών, δικαιωμάηων κοιμηηηρίων Δήμοσ Καζηοριάς οικονομικού έηοσς 2021, πνπ απεζηάιε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε θαη έρεη σο εμήο: 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του Α.Ν. 582/1968 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 73 (παρ. 1 εδαφ. η) του Ν. 3852/2010 ¨Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Αϋ/07.06.2010) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τθν ΑΔΣ 308/2019 με κζμα «Επιβολι τελϊν, Δικαιωμάτων, ειςφορϊν οικ. Ζτουσ 2020 Διμου 
Καςτοριάσ» 

4. Τθν αρικμ. οικ 46735/23-07-2020 ΚΥΑ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν (ΦΕΚ 3170/Β/2020) 
με κζμα «Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2021 
–μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 7028/2004 (Βϋ253) απόφαςθσ». 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) 
6. Τθν αρικμ. 1016/18-11-2020  ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ, Περιβάλλοντοσ και 

Πραςίνου, με κζμα: «Πρόταςθ για κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ 2021» 
7. Τθν αρικμ. 1013/19-11-2020  ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ, Περιβάλλοντοσ και 

Πραςίνου, με κζμα: «Ειςιγθςθ για τθν επιβολι τελϊν, δικαιωμάτων κοιμθτθρίων Διμου Καςτοριάσ 
2021» 

8. Τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ Διμου Καςτοριάσ μζχρι τον Σεπτζμβριο 2020. 

Ε Ι  Η Γ Ο Τ Μ Α  Σ Ε 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Α.Ν. 582/1968, θ ίδρυςθ και ςυντιρθςθ κοιμθτθρίων ανικει 
ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των διμων. Περαιτζρω, το φψοσ των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και 
τελϊν προςδιορίηονται επί τθ βάςει κάλυψθσ, εν μζρει ι εν όλω, των δαπανϊν τθσ ςυντθριςεωσ και 
λειτουργίασ των κοιμθτθρίων, μθ δυνάμενα τα ζςοδα εξ’ αυτϊν να υπερβοφν το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ 
δαπάνθσ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ 
αποφαςίηει για τον κακοριςμό ι αναπροςαρμογι των τελϊν, δικαιωμάτων και γενικϊσ των εςόδων των 
δθμοτικϊν κοιμθτθρίων και των ιερϊν ναϊν, τα οποία προβλζπονται με τον κακοριςμό λειτουργίασ τουσ, 
κατά τθν παρ.1 του άρκρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (Α225). 

 
Από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ μζχρι 30/09/2020 προκφπτουν ζςοδα φψουσ 52.421.15€, όπωσ 
αναλφονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

0412 Δικαίωμα ενταφιαςμοφ 18.250,00 

0413 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθσ χρόνου ταφισ) 675,00 

0414 Τζλοσ ανακομιδισ 1.500,00 

0415 Δικαιϊματα από τθ χριςθ οςτεοφυλακίων 1.000,00 

2119.06 Τακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 675,00 

3219.09 Τακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 30.321,15 

 ΤΝΟΛΟ 52.421,15 

Εκτιμοφμε ότι μζχρι 31/12/2020 τα ζςοδα κα ανζρχονται ςε 80.000,00€ περίπου. 
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Οι δαπάνεσ τησ υπηρεςίασ νεκροταφείων μζχρι 30/09/2020 ανζρχονται ςε: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

28.898,67 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 746,30 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΤΥΔΚΥ ςε χριμα 60,00 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΤΥΔΚΥ ςε είδοσ 1.030,20 

Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΕΦΚΑ 1.192,05 

Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ κφριασ ςφνταξθσ (Ν.4387/16 αρ.38 παρ.1) 3.060,60 

Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων οςτεοφυλακίου 2.000,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων Καςτοριάσ. 7.402,80 

Εργαςίεσ ταφϊν και εκταφϊν ςτο Νεκροταφείο Καςτοριάσ 7.440,00 

Συντιρθςθ νεκροταφείου  Κοινότθτασ Καςτοριάσ 0,00 

Προμικεια οςτεοκθκϊν 982,23 

Προμικεια πίνακα Αγγελτθρίων κθδειϊν και μνθμοςφνων 5.704,00 

ΤΝΟΛΟ 58.516,85 

Και εκτιμοφμε ότι μζχρι το τζλοσ του ζτουσ κα ανζλκουν ςτο ποςό των 80.000,00€. 
 
Οι δαπάνεσ για το ζτοσ 2021 κακορίηονται εξισ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

55.000,00 

Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΕΦΚΑ 12.000,00 

Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων οςτεοφυλακίου 3.000,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Καςτοριάσ. 15.000,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Μακεδνϊν. 1.500,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Κορεςτείων 750,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Αγίων Αναργφρων 1.500,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Βιτςίου 750,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Καςτρακίου 750,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Κλειςοφρασ 750,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Αγίασ Τριάδασ 1.500,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων ΔΕ Μεςοποταμίασ 1.500,00 

Εργαςίεσ ταφϊν και εκταφϊν ςτα κοιμθτιρια Διμου Καςτοριάσ 24.000,00 

Συντιρθςθ νεκροταφείου  Κοινότθτασ Καςτοριάσ 25.000,00 

Προμικεια οςτεοκθκϊν 5.000,00 

Προμικεια πίνακα Αγγελτθρίων κθδειϊν και μνθμοςφνων 2.500,00 

Προμικεια κλιματιςτικοφ για το γραφείο νεκροταφείων 1.000,00 

Ζπιπλα - Σκεφθ 1.000,00 

ΤΝΟΛΟ 152.500,00 

 
Ειςθγοφμαςτε τον κακοριςμό των τελϊν και δικαιωμάτων για το 2021, ωσ εξισ :  
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Α. Για την Κοινότητα Καςτοριάσ: 
 
1. Σζλοσ Σαφήσ: 200,00 ευρϊ για τθν αρχικι επταετία. 
Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 40,00 ευρϊ τζλοσ εκταφισ και 
20,00 ευρϊ κάκε ζτοσ για τα πρϊτα 6 ζτθ πζραν του ζτουσ κανάτου. 
2. Σζλοσ χρήςησ  τάφου (Δικαίωμα ανανζωςησ) : 50,00 ευρϊ ανά ζτοσ για τα επόμενα δφο ζτθ πζραν τθσ 
επταετίασ και 75,00 ευρϊ ανά ζτοσ για κάκε επόμενο ζτοσ πζραν τθσ παρζλευςθσ των εννζα ετϊν. 
3. Σζλοσ εκταφήσ: 50,00 ευρϊ για τθν εκταφι κανόντων που ζχουν ενταφιαςκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του κανονιςμοφ λειτουργίασ κοιμθτθρίων του Διμου Καςτοριάσ.  
Προχπόκεςθ για τθν εκταφι αποτελεί θ εξόφλθςθ των τελϊν ανανζωςθσ μζχρι και: 
α) το προθγοφμενο ζτοσ τθσ αίτθςθσ εκταφισ, για αιτιςεισ που υποβάλλονται μζχρι 30 Ιουνίου 
β) το τρζχον ζτοσ για αιτιςεισ που υποβάλλονται από 01 Ιουλίου μζχρι 31 Δεκεμβρίου. 
 4. Σζλοσ  χρήςησ οςτεοφυλακίου :  100,00 ευρϊ ςε δφο ετιςιεσ δόςεισ.  
Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 25,00 ευρϊ για τθν παροχι οςτεοκικθσ και 75,00 ευρϊ για τθ 
δεκαετι φφλαξθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο. 
Μετά τθν παρζλευςθ δζκα  ετϊν δίνεται δικαίωμα παράταςθσ για άλλα δζκα  (10 ) ζτθ με αντίςτοιχο τζλοσ 
ίςο με 50,00 ευρϊ εφάπαξ.  
5. Για ανήλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
δωρεάν τζλοσ ταφισ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ  χωρίσ υποχρζωςθ ανακομιδισ οςτϊν. 
     Για ανιλικα τζκνα ενταφιαςμζνα τα προθγοφμενα ζτθ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ χωρίσ υποχρζωςθ 
ανακομιδισ οςτϊν. 
    Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ εκταφισ 
κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 
6. Για ενήλικεσ από 19 μζχρι 30 ετών χρεϊνεται τζλοσ ταφισ για τθν αρχικι επταετία 160,00€. Πζραν τθσ 
επταετίασ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 25 ετϊν από τθν θμζρα ταφισ δωρεάν ανανζωςθ ταφισ.  
 
Β. Για τισ ζδρεσ των πρώην Δήμων: 
 

1. Σζλοσ Σαφήσ:  100,00  ευρϊ εφάπαξ. 
Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 60,00 ευρϊ τζλοσ χριςθσ τάφου, 
ανεξαρτιτωσ τθσ διάρκειασ διατιρθςθσ του τάφου. 

2. Σζλοσ εκταφήσ: 50,00 ευρϊ εφάπαξ.  
3. Σζλοσ  χρήςησ οςτεοφυλακίου (όπου υφίςτανται οςτεοφυλάκια) :  25,00 ευρϊ για τθν παροχι 

οςτεοκικθσ.  
4. Για ανήλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 

δωρεάν τζλοσ ταφισ. 
           Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ 
εκταφισ κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 

5.  Για ενήλικεσ από 19 μζχρι 30 ετών : τζλοσ ταφισ 40,00€.  
 
Γ. Για τισ κοινότητεσ άνω των 300 κατοίκων: 
 

1. Σζλοσ Σαφήσ:  75,00  ευρϊ εφάπαξ.  
Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 35,00 ευρϊ τζλοσ χριςθσ 
τάφου, ανεξαρτιτωσ τθσ διάρκειασ διατιρθςθσ του τάφου . 

     2. Σζλοσ εκταφήσ: 50,00 ευρϊ εφάπαξ. 
     3. Σζλοσ  χρήςησ οςτεοφυλακίου (όπου υφίςτανται οςτεοφυλάκια):  25,00 ευρϊ για τθν παροχι 
οςτεοκικθσ. 
     4. Για ανήλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
δωρεάν τζλοσ ταφισ. 
     Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ εκταφισ 
κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 
     5. Για ενήλικεσ από 19 μζχρι 30 ετών: τζλοσ ταφισ 40,00€.  
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Δ. Για τισ κοινότητεσ κάτω των 300 κατοίκων: 
 
     1. Σζλοσ Σαφήσ:  50,00  ευρϊ εφάπαξ 
Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 10,00 ευρϊ τζλοσ χριςθσ τάφου, 
ανεξαρτιτωσ τθσ διάρκειασ διατιρθςθσ του τάφου. 
     2. Σζλοσ εκταφήσ: 50,00 ευρϊ εφάπαξ. 
     3. Σζλοσ  χρήςησ οςτεοφυλακίου (όπου υφίςτανται οςτεοφυλάκια): 25,00 ευρϊ για τθν παροχι 
οςτεοκικθσ.  
     4. Για ανήλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
δωρεάν τζλοσ ταφισ. 
     Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ εκταφισ 
κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 
     5. Για ενήλικεσ από 19 μζχρι 30 ετών χρεϊνεται τζλοσ ταφισ 40,00€.  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Ε.Π.Ζ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Η Ε.Π.Ζ. αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020, άξζξν 40 

θαη φια ηα αλσηέξσ 
 

α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ο μ ό θ ω ν α 
 

Καθοπίζει ηα Σέλη – Γικαιώμαηα κοιμηηηπίων οικονομικού έηοςρ 2021 Γήμος Καζηοπιάρ, 

ωρ εξήρ: 

 

Α. Για ηην Κοινόηηηα Καζηοπιάρ: 

 

1. Σέλορ Σαθήρ: 200,00 επξψ γηα ηελ αξρηθή επηαεηία. 

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 40,00 επξψ δηθαίσκα ηαθήο, 40,00 επξψ ηέινο 

εθηαθήο θαη 20,00 επξψ θάζε έηνο γηα ηα πξψηα 6 έηε πέξαλ ηνπ έηνπο ζαλάηνπ. 

2. Σέλορ σπήζηρ ηάθος (Γικαίωμα ανανέωζηρ): 50,00 επξψ αλά έηνο γηα ηα επφκελα δχν έηε 

πέξαλ ηεο επηαεηίαο θαη 75,00 επξψ αλά έηνο γηα θάζε επφκελν έηνο πέξαλ ηεο παξέιεπζεο ησλ 

ελλέα εηψλ. 

3. Σέλορ εκηαθήρ: 50,00 επξψ γηα ηελ εθηαθή ζαλφλησλ πνπ έρνπλ εληαθηαζζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηαθή απνηειεί ε εμφθιεζε ησλ ηειψλ αλαλέσζεο κέρξη θαη: 

α) ην πξνεγνχκελν έηνο ηεο αίηεζεο εθηαθήο, γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέρξη 30 Θνπλίνπ 

β) ην ηξέρνλ έηνο γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ 01 Θνπιίνπ κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ. 

4. Σέλορ σπήζηρ οζηεοθςλακίος: 100,00 επξψ ζε δχν εηήζηεο δφζεηο. 

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 25,00 επξψ γηα ηελ παξνρή νζηενζήθεο θαη 75,00 

επξψ γηα ηε δεθαεηή θχιαμε ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε δέθα  εηψλ δίλεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο γηα άιια δέθα (10) έηε κε 

αληίζηνηρν ηέινο ίζν κε 50,00 επξψ εθάπαμ.  

5. Για ανήλικα ηέκνα, φπσο απηά νξίδνληαη κε βάζε ηελ επίζεκε ελειηθίσζε ηνπ Ειιεληθνχ 

Κξάηνπο, δσξεάλ ηέινο ηαθήο, δσξεάλ αλαλέσζε ηαθήο  ρσξίο ππνρξέσζε αλαθνκηδήο νζηψλ. 

Γηα αλήιηθα ηέθλα εληαθηαζκέλα ηα πξνεγνχκελα έηε, δσξεάλ αλαλέσζε ηαθήο ρσξίο 

ππνρξέσζε αλαθνκηδήο νζηψλ. 

Αλ είλαη επηζπκία γνλέσλ ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ε ρξέσζε ηνπ ηέινπο 

εθηαθήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηέιε θνηκεηεξίσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

6. Για ενήλικερ από 19 μέσπι 30 εηών ρξεψλεηαη ηέινο ηαθήο γηα ηελ αξρηθή επηαεηία 160,00€. 

Πέξαλ ηεο επηαεηίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 25 εηψλ απφ ηελ εκέξα ηαθήο δσξεάλ αλαλέσζε 

ηαθήο.  
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Β. Για ηιρ έδπερ ηων ππώην Γήμων: 

 

1. Σέλορ Σαθήρ: 100,00 επξψ εθάπαμ. 

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 40,00 επξψ δηθαίσκα ηαθήο, 60,00 επξψ ηέινο ρξήζεο 

ηάθνπ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ηνπ ηάθνπ. 

2. Σέλορ εκηαθήρ: 50,00 επξψ εθάπαμ. 

3. Σέλορ σπήζηρ οζηεοθςλακίος (όπος ςθίζηανηαι οζηεοθςλάκια): 25,00 επξψ γηα ηελ παξνρή 

νζηενζήθεο. 

4. Για ανήλικα ηέκνα, φπσο απηά νξίδνληαη κε βάζε ηελ επίζεκε ελειηθίσζε ηνπ Ειιεληθνχ 

Κξάηνπο, δσξεάλ ηέινο ηαθήο. 

Αλ είλαη επηζπκία γνλέσλ ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ε ρξέσζε ηνπ ηέινπο 

εθηαθήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηέιε θνηκεηεξίσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

5. Για ενήλικερ από 19 μέσπι 30 εηών: ηέινο ηαθήο 40,00€.  

 

Γ. Για ηιρ κοινόηηηερ άνω ηων 300 καηοίκων: 

 

1. Σέλορ Σαθήρ: 75,00 επξψ εθάπαμ.  

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 40,00 επξψ δηθαίσκα ηαθήο, 35,00 επξψ ηέινο ρξήζεο 

ηάθνπ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ηνπ ηάθνπ . 

2. Σέλορ εκηαθήρ: 50,00 επξψ εθάπαμ. 

3. Σέλορ σπήζηρ οζηεοθςλακίος (όπος ςθίζηανηαι οζηεοθςλάκια):  25,00 επξψ γηα ηελ παξνρή 

νζηενζήθεο. 

4. Για ανήλικα ηέκνα, φπσο απηά νξίδνληαη κε βάζε ηελ επίζεκε ελειηθίσζε ηνπ Ειιεληθνχ 

Κξάηνπο, δσξεάλ ηέινο ηαθήο. 

Αλ είλαη επηζπκία γνλέσλ ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ε ρξέσζε ηνπ ηέινπο 

εθηαθήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηέιε θνηκεηεξίσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

5. Για ενήλικερ από 19 μέσπι 30 εηών: ηέινο ηαθήο 40,00€.  

 

Γ. Για ηιρ κοινόηηηερ κάηω ηων 300 καηοίκων: 

 

1. Σέλορ Σαθήρ: 50,00 επξψ εθάπαμ 

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 40,00 επξψ δηθαίσκα ηαθήο, 10,00 επξψ ηέινο ρξήζεο 

ηάθνπ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ηνπ ηάθνπ. 

2. Σέλορ εκηαθήρ: 50,00 επξψ εθάπαμ. 

3. Σέλορ σπήζηρ οζηεοθςλακίος (όπος ςθίζηανηαι οζηεοθςλάκια): 25,00 επξψ γηα ηελ παξνρή 

νζηενζήθεο.  

4. Για ανήλικα ηέκνα, φπσο απηά νξίδνληαη κε βάζε ηελ επίζεκε ελειηθίσζε ηνπ Ειιεληθνχ 

Κξάηνπο, δσξεάλ ηέινο ηαθήο. 

Αλ είλαη επηζπκία γνλέσλ ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ε ρξέσζε ηνπ ηέινπο 

εθηαθήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηέιε θνηκεηεξίσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

5. Για ενήλικερ από 19 μέσπι 30 εηών ρξεψλεηαη ηέινο ηαθήο 40,00€.  

 

Γίλεηαη κλεία φηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ην κέινο θα Υξεζηάθε Εηξήλε, δήισζε 

«ΠΑΡΟΤΑ» θαη θαηέζεζε ηα παξαθάησ: 

«Στο κζμα 1 ψθφίηω παρόν. Ο λόγοσ είναι ότι κεωρϊ λάκοσ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι για τθν ανακίνθςθ 
ενόσ τζτοιου λεπτοφ κζματοσ. Δεν είμαι αρνθτικι ςτθν επιβολι Τελϊν -Δικαιωμάτων ωσ προσ το πωσ 
μπορεί να τα ορίηει ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ , όμωσ νομίηω πωσ κα πρζπει να αναλογιςτοφμε όλοι 
μασ  αυτι τθ δφςκολθ κατάςταςθ που ηοφμε λόγω τθσ πανδθμίασ. Μοιάηει (ασ μου επιτραπεί θ λζξθ) 
"ειρωνικό" τθ ςτιγμι που κάκε μζρα οι κάνατοι αυξάνονται και οι ειδικοί μιλοφν για αφξθςθ αυτϊν το 

άμεςο χρονικό διάςτθμα ( μακάρι να μθν επιβεβαιωκοφν ) εμείσ να επιβάλουμε Τζλθ κοιμθτθρίων». 
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Η παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ: 10/20. 

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη’ 

άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4555/2018) κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο. 

Έηζη έγηλε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

 

Σζαλνχζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

Πξνβηά Υξηζηίλα 

Σα Μέλη 

Δνθφπνπινο Πέηξνο 

Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο 

Ζήζεο Λάδαξνο 

ηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

Φηιίππνπ Υξπζνχια 

Υξεζηάθε Εηξήλε 

Ζεζφπνπινο Μηραήι 

Πεηξφπνπινο ηαχξνο 
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