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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150/2020
Περίληψη
Περί έγκριση του κανονισμού
λειτουργίας των κοιμητηρίων
η

Στην Αγία Φωτεινή σήμερα την 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 - 14:00
πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αμαρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. τo άρθρο
67 παρ. 5.1 του Ν.3852/10, υπό την προεδρία του κ. Γαλατίου ου Μοσχονά , μετά από την
αριθμ. 5456/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα σε καθένα από τα μέλη
του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στην συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βασιλάκη – Διαμαντάκη Στυλιανή
2. Ιερωνυμάκη– Σταθοπούλου Ασημένια
3. Κλάδος Βασίλειος
4 .Κουρκουλός Παύλος
5. Πατένας Κων/νος
6. Λίτινας Ελευθέριος
7. Μουρτζανός Γεώργιος
8. Σταθωράκης Γεώργιος
9. Σπινθουράκης Χαράλαμπος
10.Τρουλλινού Κυριακή
11. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία
12. Φραγκιουδάκης Μενέλαος
13. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
14. Κουτελιδάκης Κων/νος
15. Κοκόνας Τζανής
16. Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας
17. Παραδεισανός Αδάμ
18. Χριστοδουλάκης Χαρίτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κωστάκης Εμμανουήλ
2. Μαρκίδης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου κ. Παντελή Μουρτζανού και του υπαλλήλου
του Δήμου κ. Μανουσάκη Μιχαήλ για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ.
Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των
κοιμητηρίων που υπογράφεται από την κ. Πατρικαλάκη.
Η εισήγηση έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη «η έκδοση του εν λόγω κανονισμού αποτελεί ένα
απαραίτητο μέσο εξορθολογισμού της λειτουργίας των κοιμητηρίων σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως σε μικρούς σε μέγεθος δήμους και σε κοινότητες,
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λειτουργούν κοιμητήρια κατά παράδοση και στο πλαίσιο εθιμικού χαρακτήρα κανόνων, χωρίς να
έχουν ποτέ υιοθετηθεί και εκδοθεί οι προβλεπόμενοι από το νόμο κανονισμοί λειτουργίας τους, οι
οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του α.ν. 582/1968, ψηφίζονται από τα κατά τόπου αρμόδια
είναι δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. Το εν λόγω κανονιστικό κενό συχνά προκαλεί προστριβές
μεταξύ των πολιτών και των αρμόδιων υπηρεσιών, ως προς το καθεστώς λειτουργίας των εν λόγω
κοιμητηρίων και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων».
Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε, λόγω της ανάγκη έκδοσης κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων
του Δήμου Αμαρίου και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, της
Ανεξάρτητης Αρχής για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και η ειδική έκθεσή του με τίτλο: «Όροι
λειτουργίας Κοιμητηρίων».
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου απόστειλαν εγγράφως την θετική ψήφο τους και αφού
ελήφθη υπόψη οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του δέκατου άρθρου της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το άρθρο
εικοστό έκτο της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄64), τον Α.Ν 582/1968 «περί
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων, το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, την 241/20 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, το άρθρο 65 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του
Ν.4555/18 και ισχύει και την ανωτέρω εισήγηση, εξέδωσε ομόφωνα την 150/2020 απόφαση
του ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Αμαρίου ο οποίος αναλυτικά
περιλαμβάνει:

ΑΡΘΡΟ 1
Η λειτουργία των δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.

Από το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
2.

Από τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών».

3.

Από τον Α.Ν 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».

4.

Από το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των

Δήμων και Κοινοτήτων».
5.

Από το Π.Δ. 933/1975.
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6.

Από το Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών

ανθρώπων».
7.

Από το Ν. 547/1977.

8.

Από την Α. 5/1210/78 (ΦΕΚ Β’

424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων».
9.

Από το Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση

Κοιμητηρίων».
10.

Από το Ν. 3463/2006 άρθρο 75.

11.

Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα και 201, 443 του Ποινικού Κώδικα.

12.

Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο

γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2


«Κοιμητήριο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για την ταφή
ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους.



«Τάφος» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση ανθρώπινου πτώματος ή τμημάτων του.



«Οστεοφυλάκιο» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος στο
κοιμητήριο, που περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των
ανακομιζόμενων νεκρών.



«Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται
για την τοποθέτηση οστών ανακομιζόμενων νεκρών.



«Κενοτάφιο» ονομάζεται η οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο κοιμητήριο,
αφιερωμένο στο νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το πτώμα ή τα
πτώματά τους



«Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά, γενικά από τον τάφο, των οστών του
νεκρού και ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, με σκοπό να φυλαχτούν
ή να τοποθετηθούν αλλού.
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ΑΡΘΡΟ 3
1. Οι χώροι των νεκροταφείων αποτελούν περιουσία του Δήμου και προορίζονται για την
υποχρεωτική ταφή εντός αυτού όλων των νεκρών.
2. Η ίδρυση, συντήρηση και η εν γένει λειτουργία των κοιμητηρίων (νεκροταφείων), μέσα
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρίου, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
δημοτικής αρχής.
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους.
4. Ο Δήμος υποχρεούται να φροντίζει, έγκαιρα, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων
χώρων, ως προς την επιλογή των θέσεων των κοιμητηρίων, την τοπική τους διάταξη και
γενικά κάθε σχετικό ζήτημα, θα ρυθμίζει το δημοτικό συμβούλιο με σχετικά απόφασή
του.
5. Παλαιά και για οποιοδήποτε λόγο αχρηστευθέντα, κοιμητήρια, των οποίων η μεταφορά
αποκλείεται για θρησκευτικούς λόγους, δεντροφυτεύονται και εξωραΐζονται.

ΑΡΘΡΟ 4
Οι τάφοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 Προσωρινοί «κοινοί τάφοι» τετραετούς χρονικής διάρκειας,


Οι «οικογενειακοί τάφοι»,



Οι «ειδικοί τάφοι» ανάπηρων θυμάτων πολέμου, προσώπων που προσέφεραν μεγάλες
υπηρεσίες στην πατρίδα, στο Δήμο και γενικά στην ανθρωπότητα.

Οι εντός κοιμητηρίου παραχωρημένοι αλλά και κατηγοριοποιημένοι τάφοι αποτυπώνονται σε
σχεδιαγράμματα (Τοπογραφικό ταφολόγιο) εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
σε συνεργασία με την Κοινότητα και απαγορεύονται παρεκκλίσεις χωρίς απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαστάσεις τάφων
 Για τους νέους τάφους ανεξαρτήτως κατηγορίας που ανήκουν (κοινοί, οικογενειακοί κτλ)
θα έχουν τελικές διαστάσεις
o

Μήκος εξωτερικό 2,50m και εσωτερικό 2,20m

o

Πλάτος εξωτερικό 1,20m και εσωτερικό 0,90m

o

Βάθος 1,20m τουλάχιστον

Τα στοιχεία των τάφων δεν υπερβαίνουν το ύψος 0,80 m πλην της καντηλοθήκης και του
σταυρού.
 Η απόσταση μεταξύ των τάφων θα είναι τουλάχιστον 0,60m.


Τα κοιμητήρια πρέπει να περιφράσσονται με τοίχο ή άλλη περίφραξη που να
παρεμποδίζει την είσοδο σε αυτά ατόμων και ζώων.
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Η δενδροφύτευση αλλά και οι ζώνες πρασίνου στο εσωτερικό μέρος είναι αρμοδιότητες
του Δήμου.



Η παροχή νερού κοινόχρηστου σε κάθε κοιμητήριο είναι υποχρεωτική και δημοτική
υποχρέωση.

ΑΡΘΡΟ 5
Οστεοφυλάκια:
1. Όλα τα κοιμητήρια δύναται να διαθέτουν οστεοφυλάκια για τη φύλαξη των οστών των
ανακομιζόμενων νεκρών.
2. Το οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από στεγασμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχουν
μεταλλικά ράφια κατάλληλα διαμορφωμένα, επί των οποίων θα τοποθετούνται οι
οστεοθήκες .
3. Τα οστεοφυλάκια θα φωτίζονται και θα αερίζονται καλά.
4. Υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακών οστεοφυλακίων.
5. Ο δήμος υποχρεούται αναλόγως της ανάγκης να δημιουργεί δημοτικά οστεοφυλάκια
όταν δεν υπάρχουν.
6. Τα οστεοφυλάκια τυχαίνουν της υποχρεωτικής έγκρισης ή του σχεδιασμού της τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα μνημεία που βρίσκονται επί των τάφων, χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής και
δεν επιτρέπεται η εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσή τους, καθώς και η μεταβολή του
προορισμού τους. Η νομή που ασκείται σ’ αυτά είναι θρησκευτικού περιεχομένου και δεν έχει
περιουσιακό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 7
Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών προσώπων όπως και τάφοι επί των
οποίων υπάρχουν ιδιαίτερα καλλιτεχνικά έργα ή τεχνοτροπίες και τούτο κρίνεται μετά από
γνωμάτευση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Έργων που συστήνεται βάσει του Π.Δ 1188/81 και με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα κοιμητήρια είναι προορισμένα για τον ενταφιασμό, κάθε νεκρού, ασχέτως θρησκεύματος ή
εθνικότητας.
Ο δήμος υποχρεούνται να παραχωρεί μέσα στα κοιμητήριά του χώρο για τον ενταφιασμό κάθε
θανόντος, δημότη ή μη, που πεθαίνει στην περιφέρειά του, ανεξάρτητα από το αν είναι
ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΡΙΤΟΥ
Κοιμητήρια στους οικισμούς: Απόστολοι, Γέννα,,Αμάρι, Οψιγιάς,Άνω Μέρους, Χορδάκι, Δρυγιές,
Βισταγή, Βρύσες, Καρδάκι, Σμιλλές, Γερακάρι, Γουργούθοι, Βωλεώνες, Ελένες, Μεσονήσια,
Θρόνος, Κλεισίδι, Καλογέρου, Μέρωνας, Μοναστηράκι, Παντάνασσα, Πατσός.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Κοιμητήρια στους οικισμούς: Λαμπιώτες, Πετροχώρι, Βυζάρι,Πλατάνια Φουρφουράς Κουρούτες,
Νίθαυρη Βαθιακός, Άγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή, Αποδούλου, Σάτα, Πλάτανος, Λοχριά,
Άρδακτος.

ΑΡΘΡΟ 10
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΑΦΩΝ
1. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής, εκ μέρους του Δήμου, αποτελεί
παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικού πράγματος διοικητικής φύσεως και οι σχετικές
πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος, επί του οποίου
παρέχεται δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο αυτού προς τον οποίο
γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβίβασης προς τρίτους.
2. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής επί των οποίων, κατά
το αρθ. 970 του Αστικού Κώδικα, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα
(ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου χώρου ταφής.
3. Οι «κοινοί» (δημοτικοί) τάφοι παραχωρούνται για τετραετή χρήση, μετά δε την
παρέλευση της τετραετίας αποδίδονται στο Δήμο, προκειμένου να διατεθούν ελεύθερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σε
αυτόν, προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, του συζύγου ή της συζύγου του, των κατ’
ευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων (νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και
αναγνωρισθέντων με τους/τις συζύγους και κατιόντες τους), του πατέρα ή μητέρας του
συζύγου αυτού προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και των αδερφών του των μη
εχόντων δικής τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως αυτός και μη αρχικού
δικαιούχου οικογενειακού τάφου και των ανιόντων ή κατιόντων του, μέχρι και του
δεύτερου βαθμού συγγενείας και αφού παρέλθει τετραετία από την τελευταία ταφή ή αν
παραιτηθούν οι δικαιούχοι της περαιτέρω χρήσης του, το δικαίωμα χρήσης περιέχεται
στο Δήμο, που μπορεί να το διαθέσει ελεύθερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Παλαιοί οικογενειακοί τάφοι, χωρίς κάποιο ενδεικτικό στοιχείο περί του κατόχου τους,
διατίθενται ελεύθερα από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
6. Τάφοι, που χρησιμοποιούνται ως οικογενειακοί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητα διαδικασία (καταβολή τελών, έκδοση
παραχωρητηρίου) μπορούν να διατηρηθούν, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η
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οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και αφού γίνουν όλες+ οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό αυτό ενέργειες.
Για την περίπτωση αυτή, ορίζεται άπαξ καταβλητέο ποσό 100 ευρώ. Αν οι
ενδιαφερόμενοι συγγενείς των ταφέντων δεν μεριμνήσουν για τη ρύθμιση αυτή, μετά τη
λήξη της παραπάνω προθεσμίας θα γίνεται ανακομιδή των λειψάνων και τα οστά θα
εναποτεθούν στο χωνευτήριο από την υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί η απαραίτητα διαδικασία (καταβολή τελών, έκδοση παραχωρητηρίου) και
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των ταφέντων να διατηρηθεί το δικαίωμα
οικογενειακού τάφου, η παραχώρηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
7. Τάφοι, των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία από το Δήμο, για λόγους
γενικότερης διαρρύθμισης των χώρων του νεκροταφείου, μεταφέρονται, μετά από
ενημέρωση των οικείων και απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε άλλο κατάλληλο χώρο
με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου.
8. Η χρήση οικογενειακού τάφου του οποίου εξέλειπαν οι δικαιούχοι (δεν υπάρχουν
συγγενείς κτλ) περιέρχονται στο δήμο μετά από παρέλευση εξαετίας από την τελευταία
ταφή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΗ
1. Ετήσιο τέλος συντήρησης – καθαρισμού και λειτουργίας

5€

κοιμητηρίων (Αρθρ.4 ν. 528/1968)
2. Τέλος τάφου τετραετούς διάρκειας χρήσης

100 € άπαξ

3. Παλαιός οικογενειακός τάφος χωρίς παραχώρηση

100 € άπαξ

4. Παλαιός οικογενειακός τάφος με παραχώρηση

ΔΩΡΕΑΝ

5. Νέος οικογενειακός τάφος

200 € άπαξ

6. Τέλος οικογενειακού οστεοφυλακίου

250 € άπαξ

7. Σε περίπτωση αναγκαστικής παράτασης, το τέλος είναι ίσο με τα τέλη συντήρησης –
καθαρισμού και λειτουργίας.
8. Τέλος χρήσης σε δημοτικό οστεοφυλάκιο ΔΩΡΕΑΝ.
9. Τα έσοδα από τα τέλη διατίθενται για την επισκευή, συντήρηση, καθαρισμό και
γενικότερα την βελτίωση
και διατήρηση του χώρου των κοιμητηρίων σε καλή
κατάσταση.
Δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ δημοτών ή μη δημοτών. Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η χρέωση των τελών αν δεν υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση ή άλλος ορισμός γίνεται
στον/στη σύζυγο ή στο πρώτο τέκνο.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ τ
ή ΤΑΦΟΥ ΤΕΤΡΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Η παραχώρησης της χρήσης οικογενειακού τάφου ενεργείται εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω
διατυπώσεις:
 Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-νης στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του
ισχύοντος κανονισμού νεκροταφείων.
 Απόφαση Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου που καθορίζει τη θέση και τον
αριθμό των παραχωρημένων τάφων εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται
στον/στην αιτούντα/αιτούσα, το άλλο καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο που τηρείται στα
αρχεία του Δήμου και το τρίτο στην κοινότητα/διαμέρισμα.
 Τριπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής
των τελών ή δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερόμενων από τους προσφερόμενους τάφους, γίνεται
κλήρωση μεταξύ τους αφού πρώτα εξεταστεί το αν υπάρχει συγγένεια ή συναισθηματικοί
λόγοι. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και η σειρά – προτεραιότητα της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ
1. Η ανακομιδή των οστών από τους τάφους τετραετούς ταφής (κοινούς ή δημοτικούς) γίνεται
υποχρεωτικά από τους ανιόντες ή κατιόντες ή σύζυγο του νεκρού, μετά την πάροδο
τετραετίας – και όχι πέρα του τριμήνου από τη λήξη της τετραετίας – μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, που εγκρίνεται από τον Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο . Αν οι
ενδιαφερόμενοι, συγγενείς του νεκρού, δεν μεριμνήσουν για την ανακομιδή και διαφύλαξη
των οστών αυτή διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και τα οστά του νεκρού
μεταφέρονται και εναποτίθενται στον καθορισμένο χώρο του χωνευτηρίου.
2. Η ανακομιδή και η φύλαξη των οστών των νεκρών από τους οικογενειακούς τάφους γίνεται
από τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, μετά από αίτησή τους παρουσία του εκπροσώπου της
τοπικής κοινότητας.
3. Τα οστά των νεκρών που οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή και φύλαξη
τους μεταφέρονται και τοποθετούνται στο χωνευτήριο ή το οστεοφυλάκιο αν υπάρχει.
4. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και η μετακομιδή των οστών διενεργούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας. Αν, κατά την αποσφράγιση του
τάφου για την ανακομιδή των οστών, διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν είναι διαλυμένο,
παραμένουν μέσα στον τάφο για δύο χρόνια επιπλέον, προς σήψη.

ΑΡΘΡΟ 14
8

ΑΔΑ: Ω18ΑΩΨΨ-Μ3Η

Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσμού τάφων υποχρεούται να ενημερώσει τον
πρόεδρο της κοινότητας για την έναρξη και το είδος των εργασιών και αν πρόκειται για ειδικές
εργασίες ή κατασκευές που οφείλουν να έχουν την έγκριση της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
1. Η είσοδος και η παραμονή στα Δημοτικά Νεκροταφεία πριν την Ανατολή αλλά και μετά τη
Δύση του ήλιου.
2. Η είσοδος και η στάθμευση οχημάτων εκτός από τις περιπτώσεις και κατά το χρόνο που
αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες των νεκροταφείων και μόνο.
3. Η διέλευση ή η βόσκηση ζώων μέσα στο νεκροταφείο.

4. Η φύτευση δέντρων – θάμνων ή λουλουδιών από ιδιώτες μέσα στο χώρο του νεκροταφείου.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαγορεύεται η ταφή νεκρού πριν προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
πιστοποιητικού θανάτου, που να υπογράφεται από έναν τουλάχιστον γιατρό, προκειμένου να
εκδοθεί η άδεια ταφής, που καθορίζει το χώρο και το χρόνο ταφής.

ΑΡΘΡΟ 17
Οι επισκέπτες των κοιμητηρίων οφείλουν να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο χώρο και
να συμμορφώνονται απόλυτα με τους κανόνες λειτουργίας, τάξης και καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 18
Κάθε είδους δωρεά δημοτών υπέρ του δημοτικού νεκροταφείου ή δημοτικών νεκροταφείων
γίνεται αποδεκτή έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χρησιμοποιείται
σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών.

ΑΡΘΡΟ 19
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο Αντιδημάρχος ή ο
εντεταλμένος σύμβουλος υποχρεούται να εισηγηθεί την παράβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το
οποίο με απόφασή του, θα ορίσει και το πρόστιμο για τον παραβάτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από το ποσό του τέλους συντήρησης – καθαρισμού και λειτουργίας και
μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ποσού της παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου. Το
πρόστιμο επιβάλλεται έπειτα από γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση
των έγγραφων απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις,
το πρόστιμο επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει να συμμορφωθεί
με τον ισχύοντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 20
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Ορίζεται Επιτροπή επίλυσης διαφορών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα
αποτελείται από:
1. Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο που έχει την αρμοδιότητα, αν όχι Δημοτικό
Σύμβουλο της πλειοψηφίας
πρόεδρος
2. δύο (2) δημοτικούς συμβούλους
μέλη
3. 1 υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας
μέλος
4. 1 υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας
μέλος

ΑΡΘΡΟ 21
Ο κανονισμός να γνωστοποιηθεί κατά το δυνατό σε όλους τους Δημότες, στους Εφημέριους,
στις ενοριακές Επιτροπές, στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Εκκλησιών των Οικισμών του
Δήμου και στην οικεία Αστυνομική Αρχή.
Επίσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, των Δημοτικών Διαμερισμάτων και
στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μοσχονάς Γαλάτιος

Μανουσάκης Μιχαήλ
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