ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2η Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Άρθρο 1 – Γενικά
Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού
νεκρών»,
2. Του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών
κοιμητηρίων»,
3. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων
ιδρύσεως κοιμητηρίων»,
4. Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
5. Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,
6. Του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των
κοιμητηρίων»,
7. Του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του ν.
3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής,
8. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
9. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
10. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών
Κοιμητηρίων.
Άρθρο 2 - Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί
των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να
αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού
πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως,
δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται
η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως
προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής
Ο Δήμος Αγιάς είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω 23
κοιμητήρια: Αγιάς, Μεταξοχωρίου, Νερομύλων, Μεγαλοβρύσου,

Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου, Ποταμιάς, Ελάφου, Μαρμαρίνης,
Δήμητρας, Καστρίου, Πλασιάς, Αμυγδαλής, Ανατολής, Σκήτης,
Σκλήθρου, Σωτηρίτσας, Μελιβοίας, Καρίτσας, Στομίου, Ομολίου και
Παλαιοπύργου.
Άρθρο 4 – Γενικοί κανόνες
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής (με δικαίωμα
παράτασης) και θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: Οι τάφοι θα
έχουν διαστάσεις 2,20 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος για τους ενήλικες,
1,50 μ. μήκος και 0,75 μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό δε βάθος 1,80
μ. περίπου.
Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 μ. χαμηλότερα
από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.
Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με
γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ’ αυτή θα
σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,70 μ. τουλάχιστον, που θα
μετράται από τα όρια της εκσκαφής.
2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή
άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των κοιμητηρίων
καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους με εξαίρεση τις περιπτώσεις των
επισκόπων και των κληρικών οι οποίοι δύναται να ενταφιάζονται
εντός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των
περιβόλων των Ιερών Ναών μετά από έγγραφη συναινετική άδεια της
δημοτικής αρχής.
4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για
αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.
5. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η
άδεια ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την
πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
6. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που
υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο
ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη
δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του
Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται.
Άρθρο 5 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών προσώπων –
παλαιοί τάφοι
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα είναι
δυνατό να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για
ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου). Η παραχώρηση

ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής
φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές
πράξεις του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ωστόσο, λόγω
των χωρικών περιορισμών επιτρέπεται η απόκτηση ιδιαίτερου ιδιωτικού
δικαιώματος για ορισμένο χώρο ταφής (οικογενειακός τάφος) στα
υφιστάμενα κοιμητήρια του Δήμου Αγιάς, εφόσον επαρκεί ο αναγκαίος
χώρος για τον ενταφιασμό των νεκρών. Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για τον αριθμό των οικογενειακών τάφων που θα διατεθούν
ανά κοιμητήριο. Η παραχώρηση ενεργείται μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, μετά από
γνώμη του υπεύθυνου προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας και
σύμφωνη γνώμη του τοπικού Συμβουλίου, που θα βεβαιώνει ότι ο
αιτούμενος χώρος δεν περιορίζει τον χώρο ταφής των νεκρών. Μετά την
έγκριση της παραπάνω απόφασης, υπογράφεται συμφωνητικό
παραχώρησης.
2. Γενικά, ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόμενο
δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον
οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε
ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά,
διαθήκη) διαδόχους του.
3. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των
κοιμητηρίων, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην
περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως αρχικός δικαιούχος για
την προσμέτρηση του χρόνου διαρκείας του οικογενειακού τάφου,
θεωρείται αυτός που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ’ αυτόν.
4. Στους οικογενειακούς τάφους παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα
ταφής του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου, των παιδιών
(νομίμων ή θετών) μετά των συζύγων τους, των γονέων του αρχικού
δικαιούχου και των αδελφών του, εφόσον δεν έχουν δική τους
οικογένεια.
5. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς
επίσης και όλοι οι δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει
πενταετία από την τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν του
δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως αυτού, το δικαίωμα χρήσεως
περιέχεται στο Δήμο ο οποίος δύναται να διαθέσει αυτούς ελευθέρως
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον νόμο ή
τον παρόντα Κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση που
δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσέλθουν εντός
εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια

6. Οι κληρονόμοι του τελευταίου δικαιούχου εφόσον το ζητήσουν, έχουν
δικαίωμα προτιμήσεως, έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου
παραχώρηση του χώρου.
7. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων
υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα δεν καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται
εκ νέου.
8. Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο
τελευταίος δικαιούχος δεν κατέλειπε δικαιούχους περιέχονται επίσης στο
Δήμο εφόσον παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή και διατίθενται
εκ νέου.
9. Τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους
γενικότερης διαρρυθμίσεως του χώρου των Κοιμητηρίων μεταφέρονται
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη θέση με μέριμνα
και δαπάνες του Δήμου.
Άρθρο 6 - Τέλη
Για τον ενταφιασμό ή εκταφή απαιτείται ειδική άδεια, η οποία εκδίδεται
από το Δήμο, μετά από την καταβολή των επιβαλλομένων τελών τα
οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων καθαριότητας,
εξωραϊσμού κ.λ.π. των κοιμητηρίων και των υπηρεσιών αυτών. Τα
επιβαλλόμενα τέλη καθορίζονται ως εξής και αφορούν στους δημότες
και τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αγιάς:
α. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
β. Δικαίωμα ενταφιασμού
γ. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
δ. Τέλος ανακομιδής
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του
δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς.
Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς (5) ταφής
προκαταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό
σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου.
Τα τέλη παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου
με οίκοθεν είσπραξη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί
βεβαιώσεως εσόδων, με ευθύνη των υπόχρεων.
Αν εντός εξαμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους
παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα τέλη
ταφής ή παράτασης, γίνεται εκταφή από το Δήμο χωρίς καμία
διατύπωση και εναποτίθενται τα οστά στο χωνευτήρι.
Αν κάποιος δημότης δεν επιθυμεί την παράταση ταφής του θανόντος,
με αίτηση του προς το Δήμο, δύναται να ζητήσει την εκταφή του. Τα
τέλη εκταφής προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου με οίκοθεν
βεβαιωτικό σημείωμα.

Για κάθε δικαίωμα και οικονομική υποχρέωση ενημερώνονται
γραπτώς οι υπόχρεοι από το Δήμο κατά τη δήλωση θανάτου.
Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων και της
εκταφής απαλλάσσονται:
1. Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των
σωμάτων ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία.
2. Οι άποροι με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό
απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας και 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 προϊσταμένου της υπηρεσίας
κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
Ο ενταφιασμός ετεροδημοτών μη-μονίμων κατοίκων, στα κοιμητήρια του
Δήμου Αγιάς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του αρμόδιου
αντιδημάρχου στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα μετά
από απόφαση του Δημάρχου. Σε περίπτωση απουσίας του αρμόδιου
αντιδημάρχου, τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Δήμαρχος ή ο
αναπληρωτής του. Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ίδια τέλη.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα τα τέλη
προσαρμόζονται ανά τριετία.
Άρθρο 7 - Δωρεάν παραχώρηση τάφων
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν
παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, οι οποίοι με την εθνική, πολιτική
και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος
ή στον Δήμο.
2. Η ταφή τους γίνεται δωρεάν μέχρι πέντε (5) χρόνια. Μετά τη λήξη της
πενταετίας από την ταφή οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν
για την εκταφή ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον
υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος.
3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί
αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού.
Άρθρο 8 - Παρατάσεις
1. Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για ένα ή δύο το πολύ έτη,
κατόπιν αιτήσεως των συγγενών.(ή και σε καμία περίπτωση πάνω
……έτη)
Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της
υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
Κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με το νεκρό
τους.

2. Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από αίτηση των συγγενών
μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής. Τα τέλη
παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του διπλότυπου
πληρωμής.
3. Η υπηρεσία των νεκροταφείων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως
τους συγγενείς του νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς
των εκταφών και των παρατάσεων που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός
και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως.
Άρθρο 9 - Βρέφη και νήπια
Βρέφη και νήπια μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για πέντε χρόνια.
Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους
γέννησης.
Μετά τη λήξη της πενταετίας από την ταφή οι συγγενείς είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την
χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα,
καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που στην περίπτωση αυτή είναι ίσο με
το μισό αντίστοιχο της παράτασης ταφής.
Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η Υπηρεσία μπορεί να
ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή, εάν το κρίνει αναγκαίο.
Άρθρο 10 - Εκταφές
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της
υποχρεωτικής ταφής, η οποία ορίζεται πενταετής, εκτός των εξαιρέσεων
που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν
υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή
πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από
λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό
απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.
3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση
των συγγενών πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής
ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως,
μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από την
καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται στο τριπλάσιο του
τρέχοντος δικαιώματος εκταφής.
4. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή
ή αυτού που φρόντισε για τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως
ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την
εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της
εκταφής.

6. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων
φρόντισαν για την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι
δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία
του Κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής.
7. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.
8. Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την
επιμέλεια της υπηρεσίας των νεκροταφείων στα οστεοφυλάκια εντός
κιβωτίου .
9. Τα κιβώτια φύλαξης οστών προμηθεύονται από τους συγγενείς του
νεκρού και το υλικό και οι διαστάσεις τους δίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία.
10. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ.
210/1975.
11. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με
πρωτοβουλία των επισκεπτών.
12. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται μετά από αίτηση των
συγγενών, είτε μετά την εκταφή, είτε μετά τη λήξη της παραμονής των
οστών στο οστεοφυλάκιο.
Άρθρο 11 - Αυταπάγγελτες εκταφές
1. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της
ταφής τιμής ένεκεν ή της παράτασης ταφής, οι συγγενείς του νεκρού δεν
προσέλθουν να δηλώσουν παράταση ή εκταφή, δύναται η υπηρεσία να
προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο
χωνευτήρι.
2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία
οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των
συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική
ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου και η
τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
Άρθρο 12 - Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα
1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής.
Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο,
αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το
οποίο τοποθετείται επί του τάφου.
2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.
3. Η επιγραφή στην ταφική πλάκα των τάφων τριετούς ταφής που αφορά
στο ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και θανάτου τοποθετείται
αποκλειστικά από την υπηρεσία.

4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών και η χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος της Υπηρεσίας από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός
του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη
συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.
5. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα
οποία αποτελούνται τα μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα
κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και απαγορεύεται να
μεταφερθούν από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί
να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
6. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή
επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με
αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή
εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.
7. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά
την τελετή της κηδείας περιέρχονται στον Δήμο.
Άρθρο 13 - Περιποίηση τάφων
1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους
τάφους των προσφιλών τους και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα κατά την κρίση τους.
2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του
τάφου δύναται να παρέχεται αποκλειστικά σε ανάδοχο, ο οποίος
αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει της σχετικής νομοθεσίας και έναντι
καταβολής ανάλογου τέλους, ή σε ιδιώτες που διαθέτουν την απαραίτητη
άδεια εισόδου.
3. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει
καντήλια και να περιποιείται τάφους έναντι αμοιβής.
Άρθρο 14 - Προσωπικό
1. Ο Δήμος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας και με βάση τις πραγματικές δυνατότητες
διάθεσης προσωπικού, υποχρεούται να συστήσει συνεργείο ή συνεργεία
για τα κοιμητήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1140/72 ή και να
αναθέσει σε τρίτο ανάλογα με τις ελλείψεις προσωπικού.
2. Το προσωπικό των κοιμητηρίων, εφόσον υφίσταται, είναι κατ’ αρχήν
και κυρίως υπεύθυνο για την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του
παρόντος ως και το λοιπό τακτικό υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου και
η Δημοτική Αρχή.
3. Για κάθε κοιμητήριο ή για ομάδα κοιμητηρίων ορίζεται ένας
δημοτικός υπάλληλος ως υπεύθυνος κοιμητηρίου. Ο υπεύθυνος του
κοιμητηρίου έχει ως αρμοδιότητα εκτός των άλλων και για το κλείσιμο
και το άνοιγμα της πόρτας κάθε πρωί και απόγευμα, για την επίβλεψη της

κανονικής διανοίξεως των τάφων και για τη διενέργεια της καθαριότητας
(κοπή χόρτων, κ.λ.π.)
Άρθρο 15 - Βιβλία
Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα
τηρούνται από την υπηρεσία του Δήμου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο
του Νεκροταφείου τα παρακάτω βιβλία :
1. Σχεδιάγραμμα του Νεκροταφείων,
2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο,
4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο
5. Βιβλίο ανακομιδής οστών
6. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών
7. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδόμενων γραμματίων εισπράξεων.
8. Βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και διατομών
Άρθρο 16- Ωράριο λειτουργίας
1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της
εβδομάδος από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε
εργαζόμενους και μη κατά τις ώρες που είναι κλειστό.
3. Σε κάθε κοιμητήριο, το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθημερινά από
τις 7:30 π. μ έως 15:30 μ.μ. και τα Σάββατα από τις 7:30 π. μ έως 1:30
μ.μ . Τις Κυριακές και τις αργίες θα παραμένει κλειστό πλην της αργίας
της Μεγάλης Παρασκευής, τα απογεύματα των Παρασκευών προ των
ψυχοσάββατων και των ψυχοσάββατων που θα είναι ανοικτό από την
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Άρθρο 17 - Τελικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.
2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα.
4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η
πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.
5. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να
τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.
6. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση
δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα
απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από το
Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του

