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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Αριθ. Απόφασης: 10/2022             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

 
«Τροποποίηση – Συμπλήρωση του 

Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των 

Δημοτικών κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 

με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου)» 

        

   Στην Άρτα σήμερα την  14η  του μηνός  Απριλίου, του έτους 2022 ημέρα  

Πέμπτη και ώρα 14,00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων συνήλθε 

σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133)  και την  εγκύκλιο   60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)  

του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8977/14-4-2022 

πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την 

εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 9 μελών 

παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

Παρόντα  Μέλη:                                      

1. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ         Πρόεδρος 

2. ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ        Τακτικό μέλος ορισμένος       μέλος                      

3. ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            Τακτικό μέλος ορισμένος         « « 

4. ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

5. ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ           Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

6. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ             Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

8. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

9. ΖΙΩΒΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ                Τακτικό μέλος εκλεγμένος       « « 

 

              
Απόντα  Μέλη:    Κανένας 

 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος 

Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 8978 Οικ. 

Ημ.Πρ. : 14/04/2022
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

«Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των 

Δημοτικών κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου)» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της 

υπηρεσίας  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 36/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΚΩΨΑ-Ο54)  Απόφαση της Δημοτικής 

Κοινότητας Άρτας  

2. Την αριθ. 626/2017 (ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 39/2017 Απόφαση ΕΠΖ) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 

Αρμοδιότητες»  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α' )και 

ειδικότερα την περ. βδ. Της παρ. 1 η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη αποφάσεων για θέματα 

χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄ 

124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των 

σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων 

4. Το Νομικό πλαίσιο που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη 

διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων  

τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις 

του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) & του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α) 

  

Σε συνέχεια της αριθμ. 36/2022 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Άρτας  με την οποία εισηγείται θετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αρταίων, για την έγκριση του σχεδίου των  τροποποιήσεων- 

συμπληρώσεων επί τον ισχύοντα Κανονισμό  Λειτουργίας & Διαχείρισης των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων, ως εξής: 

1η Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 

μετά το Άρθρο 16 – Αρμόδια όργανα του εν λόγω Κανονισμού,  εισάγεται 

νέο άρθρο, με αρίθμηση «16Α  » και τίτλο «Δικαιώματα Δήμου» , ως κάτωθι: 

Άρθρο 16Α – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ  

1. Τα δικαιώματα χρήσεως των Δημοτικών Κοιμητηρίων, των 

εγκαταστάσεων αυτών, των Ιερών Ναών, των Οστεοφυλακίων κλπ 

ρυθμίζονται και καθορίζονται δυνάμει του από 24-9-58 Β.Δ/τος «Περί 

κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων»., από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως 
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Δημοτικών Εσόδων,  τον ισχύοντα  

Κανονισμό Λειτουργίας (αριθ. 626/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου) και την παρούσα τροποποίηση του. 

2. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται  Δικαιώματα 

και τέλη από τους υπόχρεους των τάφων, ήτοι: 

 Δικαίωμα ταφής (ενταφιασμού & κατασκευής-ανέγερση  

μνημείου) σε ταφεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 Δικαίωμα παράτασης-ανανέωσης χρόνου ταφής σε ταφεία Α΄ 

και Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 Δικαίωμα ανακομιδής οστών για την παροχή υπηρεσιών  

ανόρυξης τάφων - εκταφή νεκρών από ταφεία Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας και καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου για την παροχή υπηρεσιών 

ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα σύστασης ταφείου Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα ιεροπραξιών  

 Δικαίωμα αφής κανδηλιών ελαίου και περιποίησης 

(καθαρισμός/πλύσιμοο) τάφων ανεξαρτήτου κατηγορίας   και 

καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

 

2η Τροποποίηση- Συμπλήρωση: 

Η περίπτωση 4 του άρθρου 17 – Απαγορεύσεις-, συμπληρώνεται με το 

κείμενο εντός των εισαγωγικών «…»,  ως κάτωθι: 

4. Επιτρέπεται στους συγγενείς των ενταφιασμένων η αφή κανδηλιών, το 

πλύσιμο ή η περιποίηση μνημείων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα κατά την κρίση τους. 

«Το Δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης 

του τάφου από το Δήμο δύναται να παρέχεται αποκλειστικά σε 

ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους». 

Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει κανδήλια ή 

να περιποιείται μνημεία έναντι αμοιβής. Η ενασχόληση αυτή 

χαρακτηρίζεται πέρα των άλλων επαγγελματική και επισύρει τόσο στον 
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ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου πρόστιμο ίσο με το 

δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής.      

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε,  προς το συμβούλιο 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  έγκριση ή μη,  του σχεδίου των 

τροποποιήσεων - συμπληρώσεων,   

και καλείτε το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Αρταίων  για τη λήψη σχετικής ή μη απόφασης, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό 

της παρούσης, παραπέμποντας στη συνέχεια το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Αρταίων  για κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί.    

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη, οι οποίοι τοποθετήθηκαν 

σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου  40 του Ν. 4735/2020 την εισήγηση της υπηρεσίας   

 

 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των 

κάτωθι τροποποιήσεων - συμπληρώσεων  του ισχύοντος Κανονισμού 

Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ως εξής: 

1η Τροποποίηση: 

μετά το Άρθρο 16 – Αρμόδια όργανα του εν λόγω Κανονισμού,  εισάγεται 

νέο άρθρο, με αρίθμηση «16Α  » και τίτλο «Δικαιώματα Δήμου» , ως κάτωθι: 

Άρθρο 16Α – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ  

3. Τα δικαιώματα χρήσεως των Δημοτικών Κοιμητηρίων, των 

εγκαταστάσεων αυτών, των Ιερών Ναών, των Οστεοφυλακίων κλπ 

ρυθμίζονται και καθορίζονται δυνάμει του από 24-9-58 Β.Δ/τος «Περί 

κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων»., από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως 
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Δημοτικών Εσόδων,  τον ισχύοντα  

Κανονισμό Λειτουργίας (αριθ. 626/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου) και την παρούσα τροποποίηση του. 

4. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται  Δικαιώματα 

και τέλη από τους υπόχρεους των τάφων, ήτοι: 

 Δικαίωμα ταφής (ενταφιασμού & κατασκευής-ανέγερση  

μνημείου) σε ταφεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 Δικαίωμα παράτασης-ανανέωσης χρόνου ταφής σε ταφεία Α΄ 

και Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 Δικαίωμα ανακομιδής οστών για την παροχή υπηρεσιών  

ανόρυξης τάφων - εκταφή νεκρών από ταφεία Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας και καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου για την παροχή υπηρεσιών 

ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα σύστασης ταφείου Β΄ κατηγορίας και καθορίζεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 Δικαίωμα ιεροπραξιών  

 Δικαίωμα αφής κανδηλιών ελαίου και περιποίησης 

(καθαρισμός/πλύσιμοο) τάφων ανεξαρτήτου κατηγορίας   και 

καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

 

2η Τροποποίηση: 

 Η περίπτωση 4 του άρθρου 17 – Απαγορεύσεις, συμπληρώνεται με το 

κείμενο εντός των εισαγωγικών «…»,  ως κάτωθι: 

4. Επιτρέπεται στους συγγενείς των ενταφιασμένων η αφή κανδηλιών, το 

πλύσιμο ή η περιποίηση μνημείων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα κατά την κρίση τους. 

«Το Δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης 

του τάφου από το Δήμο δύναται να παρέχεται αποκλειστικά σε 

ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους». 

Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει κανδήλια ή 

να περιποιείται μνημεία έναντι αμοιβής. Η ενασχόληση αυτή 

χαρακτηρίζεται πέρα των άλλων επαγγελματική και επισύρει τόσο στον 
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ενασχολούμενο όσο και στο δικαιούχο του ταφείου πρόστιμο ίσο με το 

δεκαπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά δικαιώματος ταφής.      

 

 Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 10/2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

   Άρτα   αυθημερόν 

    Ο Γραμματέας της  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Θόδωρος Ντέμσιας 
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