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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη
λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης.
Άρθρο 2 – Νομικό πλαίσιο
Ο Κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει
ισχύ ουσιαστικού νόμου και διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις , όπως ισχύουν σήμερα:
 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006) και του Ν 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης)
όπου τυγχάνουν εφαρμογής.
 Toυ Ν.4111/2013 ΄΄Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου΄΄
 Του ΑΝ 445/1968 “ Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών“ (ΦΕΚ 130/Α ).
 Του ΑΝ 582/1968 “ Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων“ (ΦΕΚ 225/Α ).
 Του Ν.Δ.547/1977 “Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων “
(ΦΕΚ 56/Α).
 Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος “Περί ιερών ναών και
ενοριών“ (ΦΕΚ 1/Α).
 Του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 “Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων“ (ΦΕΚ 171/Α).
 Του ΒΔ 542/1961 “Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών“
(ΦΕΚ 136/Α).
 Του ΒΔ 17/5-15/6/1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων“
(ΦΕΚ 114 κ 145/Α).
 Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών “Περί όρων για
την ίδρυση κοιμητηρίων“ (ΦΕΚ 424/Β).
 Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.
 Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα.
 Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (Απόφαση 5578/2013 του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μακεδονίας & Θράκης, ΦΕΚ 1419/Β’ 12-06-2013).
 Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Άρθρο 3 – Νομικός χαρακτηρισμός
Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το
άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόμων σχέσεων, όπως η εκποίηση,
η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του
Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο
ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου)1.
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.
Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται 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 (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68).
Άρθρο 4 – Χώροι Κοιμητηρίων – Πεδίο Εφαρμογής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα των δήμων 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 (άρ. 75τουΝ.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε μετοάρ. 5 του Ν.4144/13).
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Aρθρο 3 παρ.1 Α.Ν. 582/68
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Στην αρμοδιότητα των δήμων υπάγεται η διαχείριση και η διοίκηση όχι μόνο των κοιμητηρίων που οι ίδιοι
ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων κοιμητηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός
από:
α) τα μη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιμητήρια
β) τους χώρους ταφής σε μοναστήρια και ησυχαστήρια και
γ) τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων (Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995).
Ο Δήμος Ξάνθης έχει στην κυριότητά του, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω κοιμητήρια τα οποία
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού.
Δημοτική Ενότητα Ξάνθης
(Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης)
1. Δημοτικό Κοιμητήριο Ξάνθης (Κεντρικό Δημοτικό Κοιμητήριο) το οποίο βρίσκεται στο 1ο χλμ Ξάνθης
Π. Λάγους και έχει την έκταση και το σχήμα που αποτυπώνεται στην ορθοφωτογραφία 1. και στην
κάτοψη 1. του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.Αποτελείται: α) από τους χώρους ταφής,
όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, β) από τον ιερό ναό Αγ. Κηρύκου
και Ιουλίτης γ) από το νέο οστεοφυλάκιο, δ) από τα γραφεία διοίκησης, ε) από το χωνευτήριο &
στ) από το παλιό οστεοφυλάκειο, συνολικής έκτασης 84.152,53 τ.μ.
2. Δημοτικό Κοιμητήριο Ν. Χρύσας έκτασης 2.150 τ.μ.
(Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου)
1. Δημοτικό Κοιμητήριο Ευμοίρου έκτασης 6.004,11 τ.μ.
2. Δημοτικό Κοιμητήριο Ν. Μορσίνης έκτασης 700 τ.μ.
3. Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκης έκτασης 8.030 τ.μ.
4. Δημοτικό Κοιμητήριο Πετροχωρίου έκτασης 2.930 τ.μ.
(Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων)
5. Δημοτικό Κοιμητήριο Κιμμερίων έκτασης 12.869,39 τ.μ. (8.662,29 + 4.207,10 μη διαμορφωμένου
χώρου)
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης
(Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης)
6. Δημοτικό Κοιμητήριο Σταυρούπολης έκτασης 3.035 τ.μ.
7. Δημοτικό Κοιμητήριο Λυκοδρομίου έκτασης 1.320 τ.μ.
8. Δημοτικό Κοιμητήριο Μαργαριτίου έκτασης 495 τ.μ.
9. Δημοτικό Κοιμητήριο χ. Καλλιθέας {δεν λειτουργεί} έκτασης 500 τ.μ.
(Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου)
10. Δημοτικό Κοιμητήριο Άνω Καρυοφύτου έκτασης 1.235 τ.μ.
11. Δημοτικό Κοιμητήριο Κάτω Καρυοφύτου έκτασης 1.195 τ.μ.
12. Δημοτικό Κοιμητήριο Λειβαδίτη έκτασης 500 τ.μ.
13. Δημοτικό Κοιμητήριο Καστανίτη {δεν λειτουργεί} έκτασης 300 τ.μ.
(Τοπική Κοινότητα Κομνηνών)
14. Δημοτικό Κοιμητήριο Κομνηνών έκτασης 3.000 τ.μ. + 2.000 τ.μ. για μελλοντική επέκταση
(Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα)
15. Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Δαφνώνα έκτασης 1.700 τ.μ. σε κοινόχρηστη έκταση 5600 τ.μ.
16. Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Δαφνώνα έκτασης 1.305 τ.μ. σε κοινόχρηστη έκταση 1800 τ.μ.
(Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου)
17. Δημοτικό Κοιμητήριο Άνω Ιωνικού έκτασης 580 τ.μ.
18. Δημοτικό Κοιμητήριο Κάτω Ιωνικού έκτασης 637 τ.μ.
19. Δημοτικό Κοιμητήριο Νεοχωρίου έκτασης 2.400 τ.μ.
20. Δημοτικό Κοιμητήριο Σταυροχωρίου έκτασης 1.235 τ.μ.
21. Δημοτικό Κοιμητήριο Καλύβα {δεν λειτουργεί} έκτασης 200 τ.μ.
(Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς)
22. Δημοτικό Κοιμητήριο Πασχαλιάς έκτασης 3430 τ.μ.
23. Δημοτικό Κοιμητήριο Δρυμιάς έκτασης 1353 τ.μ.
24. Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλεπιού έκτασης 1337 τ.μ.
25. Δημοτικό Κοιμητήριο Μυρτούσα {δεν λειτουργεί} έκτασης 550 τ.μ.
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Άρθρο 5. Ιεροί Ναοί Κοιμητηρίων
Οι ιεροί Ναοί των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι μη ενοριακοί και ανήκουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Ξάνθης. Η διοίκηση και οικονομική διαχείριση τους ασκείται
αποκλειστικά από τον Δήμο Ξάνθης και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την
κείμενη Νομοθεσία. Τα έσοδα και η περιουσία τους διατίθενται πρωτίστως για την επισκευή, συντήρηση,
βελτίωση, επέκταση και εν γένει διατήρηση της καλής κατάστασης του ναού και για κάθε ανάγκη του
κοιμητηρίου, περιλαμβανομένης και της επεκτάσεως του. Τυχόν περισσεύματα των εσόδων αυτών
διατίθενται από το Δήμο για άλλους σκοπούς2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 1 – Οργάνωση & λειτουργία
Η διοίκηση και η διαχείριση του κοιμητηριού ασκείται από τον Δήμο μέσω των υπηρεσιών που προβλέπει ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και αναφέρονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος
κανονισμού.
Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των
Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε συνεργασία με τον προϊστάμενο τους εισηγήσεις και προτάσεις κάθε
φύσεως για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Κοιμητηρίων.
Ο κανονισμός αφορά στο σύνολο του όλα τα Κοιμητήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό εκτός
από τα άρθρα 4, 5, 6, 7 & 8 του Κεφαλαίου Β’ που ισχύουν μόνο για το Κεντρικό Κοιμητήριο της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης.
Από το περιεχόμενου του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται τα κοιμητήρια τα οποία διέπονται από ειδικό
καθεστώς
Άρθρο 2 – Ενταφιασμός νεκρών- Προϋποθέσεις ταφής
Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων Ξάνθης έχει διάρκεια επτά (7) έτη υποχρεωτικώς από
την ημερομηνία ταφής. Στα υπόλοιπα κοιμητήρια ο χρόνος εκταφής δεν οριοθετείται λόγω του ότι δεν
υπάρχει σε αυτά επιτακτική ανάγκη έλλειψης χώρου. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους
πλην των συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων
Στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες στη δημοτική του περιφέρεια,
ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος :
α) σε οικογενειακούς τάφους κατά περίπτωση
β) σε τάφους επταετούς χρήσεως,
Οι αλλόθρησκοι ενταφιάζονται σε οικογενειακούς τάφους ή επταετούς χρήσεως σε χώρο που καθορίζεται
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας Υ.Δ. του Ν.1599 που να δηλώνεται η αποδοχή και
συμμόρφωση των ενδιαφερόμενων ή συγγενών με τον παρόντα κανονισμό,με καταβολή για όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις των αναλογούντων δικαιωμάτων και την απαραίτητη προϋπόθεση της εκταφής στη
λήξη της επταετούς χρήσης.
Ειδικά, στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου επιτρέπεται ο ενταφιασμός, όλων των μόνιμων
κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους αυτής. Στις λοιπές ιδιαίτερες περιπτώσεις
επιτρέπεται ο ενταφιασμός σε τάφο συγγενικού προσώπου Α’ βαθμού και εφ΄όσον έχει παρέλθει το
απαραίτητο χρονικό διάστημα της 7ετίας.
Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νόμιμα πιστοποιημένο θάνατο
και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.

2

Άρθρο 1 & 3 Ν.547/1977 (ΦΕΚ 56Α΄)
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Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού,
στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο τόπος ταφής καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού με βάση τη
δήλωση του δηλούντος το θάνατο (αρ. 4, παρ. 13, N. 4144/2013)
Οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών, υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες
διαδικασίες, λήψης τάφου, στο αρμόδιο Κοιμητήριο και στη συνέχεια να καταβάλλουν το αναλογούν
δικαίωμα στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης.Oι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην
υπηρεσία του Δήμου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αλλαγής
κατοικίας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως με επιστολή, την τυχόν νέα διεύθυνση τους.
Κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών η σχετική υπηρεσία του δήμου χορηγεί με απόδειξη παραλαβής,
ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο γίνεται γνωστό ότι θα προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του
νεκρού μετά την πάροδο επτά ετών από την ταφή και εφόσον δεν υπάρχει αίτηση εκταφής από τους
ενδιαφερόμενους συγγενείς.
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.
Από τα τέλη της επταετούς ταφή, της ανακομιδής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται:
 Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον
αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία.
 Οι άποροι οι οποίοι ενταφιάζονται σε ειδική κατηγορία (Δ) του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ξάνθης
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 υπηρεσιών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του
προϊσταμένου της υπηρεσίας κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
 Οι τρόφιμοι του γηροκομείου οποίοι ενταφιάζονται σε ειδική κατηγορία (Δ) του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ξάνθης με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση του
Γηροκομείου
 Τα βρέφη, νήπια και παιδιά έως 12 ετών όπου ενταφιάζονται σε ειδικό χώρο (παιδικοί τάφοι)
του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ξάνθης.
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.
Επιτρέπεται ο ενταφιασμός ετεροδημοτών μη-μονίμων κατοίκων στα κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης στις
περιπτώσεις που υπάρχει ήδη ενταφιασμένο συγγενικό πρόσωπο Α’ βαθμού.
Άρθρο 3 – Τάφοι
Οι τάφοι είναι προσωρινοί, επταετούς (7) διάρκειας ταφής.
Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις για τους ενήλικες 2,00 μ. μήκος και 1,00 μ. πλάτος και για τα παιδιά 1.10 μ.
μήκος και 0,50 μ., γενικό δε βάθος 0,80 – 1,20 μ. περίπου με την επιχωμάτωση.
Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 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 -0,40μ. περίπου.
Οι ενδιάμεσες αποστάσεις μεταξύ κατασκευασμένων τάφων θα είναι 0,50 μ. τουλάχιστον.
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Οι ενδιάμεσες αποστάσεις από τα όρια της εκσκαφής θα είναι 0,80 μ. Το ύψος κάθε τάφου δεν μπορεί να
ξεπερνάει τα 0,50 μ.(χωρίς σύμβολα και παραστάσεις). Σε κάθε περίπτωση το γενικό ύψους δεν μπορεί να
ξεπερνά 1,80-2,00μ.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
Άρθρο 4 – Τελετές
Οι θρησκευτικές τελετές στους Ναούς των Κοιμητηρίων έχουν διάρκεια 30 λεπτών.
Για την τέλεση κηδειών (νεκρώσιμων ακολουθιών) και μνημόσυνων, καταβάλλονται δικαιώματα που
καθορίζονται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.
Οι τελετές των κηδειών (νεκρώσιμων ακολουθιών) και των μνημόσυνων τελούνται σύμφωνα με το δελτίο
που εκδίδει η Υπηρεσία και το οποίο αναρτά σε εμφανές σημείο και δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από
αυτό χωρίς την εντολή της Υπηρεσίας.
Μνημόσυνα τελούνται μόνον Σάββατα και Κυριακές. Επίσης τις ημέρες που γίνονται λειτουργίες μπορούν
να γίνονται μνημόσυνα μέχρι τις 10:00 π.μ. για τα οποία καταβάλλεται το δικαίωμα της ιδιωτικής θείας
λειτουργίας.
Άρθρο 5 – Κατηγορίες τάφων
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
Οι θέσεις ταφής διακρίνονται σε 6 (έξι) κατηγορίες (Α-Α Διακεκριμένη, Α-Α Εξαιρετική, Α, Β, Γ & Δ) και
καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καθορισμός της θέσης ενταφιασμού, γίνεται από
τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
Άρθρο 6 – Παραχωρημένοι τάφοι
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης ισχύουν τα παρακάτω:
 Οι ατομικοί τάφοι παραχωρούνται από τον Δήμο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, δύναται να αποκτάται
ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου χώρου ταφής.3 Η παραχώρηση
ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση αδείας
χρήσεως δημοτικού πράγματος και αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Το παραχωρητήριο
συντάσσεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Γραφείο Κοιμητηρίων) αφού
προηγουμένως έχει συμπληρωθεί σχετική αίτηση και έχει προηγηθεί η εφάπαξ καταβολή του
ποσού.
 Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα δεν
καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου.
 Τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης διαρρύθμισης του
χώρου των Κοιμητηρίων μεταφέρονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη
θέση με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου.
 Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο τελευταίος δικαιούχος δεν κατέλειπε
δικαιούχους περιέχονται επίσης στο Δήμο εφόσον παρέλθει δεκαετία από την τελευταία ταφή και
διατίθενται εκ νέου από τον Δήμο.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να παραχωρήσει κάποιον τάφο για τον δωρεάν
ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική ή και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες
υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία και τη χώρα. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την δωρεάν ταφή
μόνο των παραπάνω προσώπων και παραμένουν στο διηνεκές.
3

Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ.2
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 Για την ανακομιδή και την εφάπαξ οστεοφύλαξη σε παραχωρημένο τάφο απαιτείται καταβολή των
επιβαλλομένων τελών τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των
κοιμητηρίων και των υπηρεσιών αυτών.
 Για την έκδοση του παραχωρητηρίου απαιτείται:
Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης προς τον Δήμο, η προσκόμιση της ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. του
ενδιαφερόμενου, & η καταβολή του συνόλου του ποσού αγοράς.
 Η χρήση των παραχωρημένων τάφων αναστέλλεται για όσο διάστημα εκκρεμεί σχετική οφειλή προς
τον Δήμο.
 Οι παραχωρημένοι τάφοι παραχωρούνται για χρήση με την υποχρέωση της τήρησης των όρων του
παρόντος κανονισμού. Οι δικαιούχοι του τάφου είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τον τάφο σε
καλή κατάσταση. Τυχόν μη τήρηση των παραπάνω όρων και παραμέληση του τάφου για πολλά έτη
συνιστά λόγω αφαίρεσης του δικαιώματος παραχώρησης που δόθηκε από τον Δήμο.
 Για τον ενταφιασμό σε παραχωρημένο τάφο απαιτείται η προσκόμιση ακριβούς φωτοαντίγραφου
του παραχωρητηρίου που κατέχει ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση που έχει χαθεί, μπορεί να
εκδοθεί ακριβές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο (σχέδιο) που υπάρχει στο αρχείο του Δήμου
ύστερα από σχετική αίτηση.
 Σε περίπτωση που ένας δημότης επιθυμεί να παραχωρήσει το δικαίωμα ενός τάφου στο Δήμο, θα
υπάρχει η δυνατότητα αν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, να χορηγούνται εκ μέρους του Δήμου μέχρι 2
οστεοφυλάκεια. Αυτό προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις που στους παραχωρημένους αυτούς
τάφους υπάρχουν ήδη ενταφιασμένοι και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αγοραπωλησία και
ούτε παρέχεται το δικαίωμα μεταβίβασης η διάθεσης των οστεοφυλακείων σε τρίτα πρόσωπα.
 Οι συγγενείς που μεριμνούν για τον ενταφιασμό, ανακομιδή και εφάπαξ οστεοφύλαξη του
συγγενικού τους προσώπου, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι κάθε ατόμου του συγγενικού
τους περιβάλλοντος ή μη το οποίο σχετίζεται με τον παραχωρημένο τάφο και τον ενταφιαζόμενο.
 Οι παραχωρημένοι τάφοι διακρίνονται σε ατομικούς και οικογενειακούς.
Άρθρο 7 – Παραχωρημένοι Οικογενειακοί τάφοι
Δυνατότητα παραχώρησης Οικογενειακών τάφων υπάρχει μόνο στη νέα πτέρυγα του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ξάνθης. Ο ενταφιασμός σε νέο οικογενειακό τάφο στην πτέρυγα αυτή πραγματοποιείται
ύστερα από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δηλώνουν:
Ότι έχουν καταβάλλει ήδη πριν την ταφή του ατόμου το αναλογούν δικαίωμα της επταετούς ταφής , και
επιθυμούν να αγοράσουν οικογενειακό τάφο εντός μηνός από τον ενταφιασμό του προβαίνοντας στην
εφάπαξ καταβολή του σχετικού ποσού ή στην καταβολή αυτού σε 6 ισόποσες δόσεις. Κατά την εξόφληση
θα αφαιρεθεί το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά ως δικαίωμα επταετούς ταφής για το ίδιο άτομο.
 Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των κοιμητηρίων, υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της
περαιτέρω χρήσεώς των, περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει εκ νέου.
 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.
 Στους οικογενειακούς παραχωρημένους τάφους ενταφιάζονται ατελώς μόνο 2 θανόντες, ως αρχικός
δικαιούχος αυτός που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ’ αυτόν τον τάφο καθώς και εκείνος ο οποίος
εκδόθηκε στο όνομα του το παραχωρητήριο. Για κάθε άλλο ενταφιαζόμενο καταβάλλονται κανονικά
τα τέλη και δικαιώματα του Δήμου (7ετία, ανακομιδή, εφάπαξ οστεοφύλαξη).
Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής και εφ΄άπαξ
οστεοφύλαξης:
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α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση,
β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού,
γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του,
δ) των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους κατιόντες τους,
ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον
συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι
κατιόντες του.
 ζ)το εκτός γάμου τέκνο θανόντα, στον οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού
τάφου. Επίσης δύναται να ενταφιαστούν και άλλα συγγενικά πρόσωπα με την σύμφωνη γνώμη του
κατόχου του παραχωρητηρίου.
 η)Το άτομο με το οποίο ο/η αρχικός –ή δικαιούχος ή κατιόν αυτού-ής έχει συνάψει Σύμφωνο
Συμβίωσης σύμφωνα με τον Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων,
ποινικές και άλλες διατάξεις». ή τον Ν.3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το
παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» μόνο εφόσον και τα δύο μέρη του συμφώνου έχουν
συνάψει συμβολαιογραφική πράξη υπαγωγής στον Ν. 4356/24-12-2015.
Άρθρο 8 – Παραχωρημένοι ατομικοί τάφοι
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
Οι ατομικοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των κοιμητηρίων, υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού. Οι ατομικοί τάφοι παραχωρούνται από τον Δήμο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
παραχώρησης.
Με τη σύσταση ατομικού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σε αυτόν μόνο:
α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση,
β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού,
γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του,
δ) των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους κατιόντες τους,
ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον
συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες
του
ζ)το εκτός γάμου τέκνο θανόντα, στον οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.
Επίσης δύναται να ενταφιαστούν και άλλα συγγενικά πρόσωπα με την σύμφωνη γνώμη του κατόχου του
παραχωρητηρίου.
η)Το άτομο με το οποίο ο/η αρχικός –ή δικαιούχος ή κατιόν αυτού-ής έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης
σύμφωνα με τον Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες
διατάξεις». ή τον Ν.3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες
διατάξεις» μόνο εφόσον και τα δύο μέρη του συμφώνου έχουν συνάψει συμβολαιογραφική πράξη
υπαγωγής στον Ν. 4356/24-12-2015.
Στους ατομικούς παραχωρημένους τάφους ενταφιάζεται ατελώς μόνο αυτός στου οποίου το όνομα έχει
εκδοθεί το παραχωρητήριο ή μόνο εκείνος ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο όνομα του η έκδοση του
παραχωρητηρίου. Για κάθε άλλο ενταφιαζόμενο καταβάλλονται κανονικά τα τέλη και δικαιώματα του
Δήμου (7ετία, ανακομιδή, εφάπαξ οστεοφύλαξη).
Άρθρο 9 – Ανακομιδή
Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού ύστερα από την
πλήρη αποστέωση του πτώματος, για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. (αρ. 1, παρ. 10,
Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978). Τα οστά φυλάσσονται στα οστεοφυλάκια που βρίσκονται στα κοιμητήρια
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κατάλληλες υποδοχές για τη φύλαξη των οστών. Εάν δεν υπάρχουν οστεοφυλάκια τα οστά μετά την
ανακομιδή τοποθετούνται σε χωνευτήριο. Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου,
που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζομένων νεκρών. (αρ. 1, παρ. 12, Κ.Υ.Α.
Α5/1210/1978)
Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους επταετούς ταφής ενεργείται μετά την παρέλευση
επταετίας από την ταφή και εφόσον το πτώμα έχει αποστεωθεί. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που
ενταφιάσθηκαν σε παραχωρημένους τάφους, ενεργείται επίσης μετά την πάροδο επταετίας από την ταφή.
Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν να παρέλθει η επταετία, επιτρέπεται
μόνο κατόπιν αδείας του εισαγγελέα.
Οι εκταφές μέσα στο χώρο των κοιμητηρίων, θα γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης από την υπηρεσία του
Δήμου. Η ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολλείται στους πίνακες
ανακοινώσεων των δημοτικών κοιμητηριών
Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ημερών στους συγγενείς των νεκρών
προκειμένου να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού) ή για την εκταφή του νεκρού.
Εάν οι συγγενείς των νεκρών δεν επιδείξουν το ενδιαφέρον τους για τα ανωτέρω τότε γίνεται υποχρεωτικά
εκταφή του νεκρού χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και τα οστά τοποθετούνται σε χωνευτήρι. Η τυχόν
καθυστερημένη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις οικονομικές
υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί ή δημιουργούνται με την εκταφή.
Κάθε είδους κατασκευές και αντικείμενα που κατά την εκταφή δεν παραληφθούν από τους
ενδιαφερόμενους συγγενείς, ανήκουν στην υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν περιουσία αυτού,
εκποιούνται δε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες
Για την ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων δεν απαιτείται η παρουσία των ενδιαφερόμενων
συγγενών εκτός εάν εκδηλώσουν εγγράφως και εγκαίρως την επιθυμία τους στην αρμόδια υπηρεσία.
Παράταση του χρόνου ταφής μετά την πάροδο επταετίας επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που κρίνεται
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας & δημόσιας υγείας (αποστέωση) και αφού έχουν καταβληθεί τα σχετικά
τέλη παράτασης χρόνου ταφής. Τα τέλη παράτασης ταφής καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου με
οίκοθεν είσπραξη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως εσόδων, με ευθύνη των
υπόχρεων. Εάν κατά τη διενέργεια της ανακομιδής διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση,
τότε σταματά η διαδικασία ανακομιδής και η σορός παραμένει ενταφιασμένη στο ίδιο σημείο ατελώς για
ένα επιπλέον χρόνο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται έκτοτε στην επέτειο κάθε έτους, μέχρι την οριστική
και πλήρη αποστέωση της σορού.
Άρθρο 10 – Οστεοφύλαξη
Η διαφύλαξη των ανακομιζόμενων οστών ή της τέφρας (τουλάχιστον έως ότου δημιουργηθούν
αποτεφρωτήρια στην Ελλάδα) ενεργείται μόνο στο οστεοφυλάκιο του Κεντρικού Κοιμητηρίου της
Δημοτικής Ενότητα Ξάνθη με αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών, την καταβολή τέλους και με την
επιμέλεια των Υπηρεσιών των Κοιμητηρίων.
Το Οστεοφυλάκιο περιλαμβάνει ατομικές θυρίδες για την φύλαξη οστών των ανακομιζομένων νεκρών ή
τέφρας εντός ειδικών για το σκοπό αυτό τεφροδόχων.
Οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα τέλη όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική περί τελών και
δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση και
παραλαμβάνουν από το γραφείο Κοιμητηρίων τον Αριθμό Οστεοθήκης.
Στην περίπτωση οστών προβαίνουν στην αγορά μεταλλικής πλακέτας όπου φροντίζουν να αναγραφεί το
ονοματεπώνυμο του θανόντα και ο αριθμός οστεοθήκης που τους έχει αποδοθεί από το αρμόδιο γραφείο
Κοιμητηρίων. Τα οστά πλένονται και όταν ο υπάλληλος κρίνει ότι είναι έτοιμα τα μεταφέρει στην ατομική
θυρίδα οστεοφύλαξης τοποθετώντας τη σχετική μεταλλική πλακέτα στην πρόσοψη της ατομικής θυρίδας.
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Εάν για 3 συνεχόμενα έτη δεν καταβληθούν τα σχετικά τέλη οστεοφύλαξης, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του
κοιμητηρίου θα προχωρά στην μεταφορά τους στο χωνευτήριο.
Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνει και μέσα σε παραχωρημένους τάφους εφόσον συγκατατίθενται οι
δικαιούχοι και αφού προηγουμένως έχουν καταβάλει τα σχετικά τέλη εφάπαξ οστεοφύλαξης.
Στην περίπτωση τέφρας προβαίνουν στην αγορά μεταλλικής πλακέτας όπου φροντίζουν να αναγραφεί το
ονοματεπώνυμο του θανόντα και ο αριθμός οστεοθήκης και παραδίδουν την τεφροδόχο και την μεταλλική
πλακέτα στον υπάλληλο του κοιμητηρίου για την τοποθέτησή τους στην ατομική θυρίδα φύλαξης.
Η τέφρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε τεφροδόχο το μέγεθος της οποίας θα είναι συμβατό με αυτό του
Οστεοφυλακίου και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό θανάτου και βεβαίωση αποτέφρωσης τα οποία θα
φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης.
Άρθρο 11 – Μνημεία – μάρμαρα
Σε περίπτωση που ένας τάφος είναι οικοδομημένος με μάρμαρο πριν την ταφή του νεκρού είναι
υποχρεωτική η καταβολή εφάπαξ δικαιώματος χρήσεως των μαρμάρων αυτών.
Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα σε τάφους
επταετίας, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέρχεται στον Δήμο, επιστρέφονται στους δικαιούχους
των τάφων αυτών ή στους κληρονόμους αυτών, εφ’ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου
κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία και είναι
συνδεδεμένα με την δομή του τάφου. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα
το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Αρμόδιας Επιτροπής ή Τεχνικής Υπηρεσίας κατά Ο.Ε.Υ .
Στα κινητά πράγματα συμπεριλαμβάνονται και τα εναπομείναντα τεμάχια της μαρμάρινης υποδομής των
ταφών επταετούς χρήσεως.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν ενδιαφέρονται ή δεν αξιώνουν όλα ή μέρος από τα κινητά
πράγματα, το δηλώνουν την ημέρα της εκταφής υπογράφοντας Υ.Δ. του Ν1599/86 ότι «Δεν εγείρουν καμία
αξίωση για το σύνολο των αντικειμένων ή για όλα εκτός (των αντικειμένων που θέλουν)» Εάν δεν υπάρχουν
συγγενείς, τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στον Δήμο. Τα κινητά αντικείμενα που περιέχονται στον Δήμο,
εκποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 12 – Δόμηση τάφου
Η εκτέλεση έργων κατασκευής και διαμορφώσεως στα Δημοτικά Κοιμητήρια ταφών από τους οικείους των
θανόντων ενεργείται αποκλειστικά: α) αφού προηγουμένως έχει γίνει καταβολή δικαιώματος υπέρ του
Δήμου του ανάλογου χρηματικού ποσού όπως αυτό ορίζεται σχετικά και αποδεικνύεται μόνο με την
προσαγωγή της σχετικής άδειας εισόδου για τη δόμηση τάφου και β) αφού έχει κατατεθεί η άδεια δόμησης
στο αρμόδιο γραφείο που λειτουργεί στο χώρο των κοιμητηρίων.
Η αποκομιδή των μπάζων και σκουπιδιών τα οποία θα προκύψουν καθώς και η μεταφορά τους εκτός του
Δημοτικού Κοιμητηρίου είναι ευθύνη των οικείων των θανόντων .
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας δόμησης τάφου εάν πρώτα δεν έχει πληρωθεί η επταετής ταφή.
Οι διαστάσεις των τάφων για τους ατομικούς ορίζεται υποχρεωτικά στο 1 μ. x 2 μ. και όσον αφορά τους
οικογενειακούς 2 μ. x 2 μ.
Εσωτερικές διαστάσεις ατομικού τάφου :1,70 X 0,70μ.
Εσωτερικές διαστάσεις οικογενειακού :1,70 X 0,70μ με ενδιάμεση εσωτερική απόσταση 0,30μ. Εσωτερική
διάσταση τάφου 1,70X 0,70μ.
Ύψος βάσης στήριξης και για τις δύο περιπτώσεις 5-7cm.
Στις περιπτώσεις παλιών οικογενειακών τάφων που οι διαστάσεις διαφέρουν δεν ισχύει ο παραπάνω
περιορισμός. Σε περίπτωση ανακατασκευής τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαδρόμου ανάμεσα στους
διπλανούς τάφους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 1 – Αρμόδια όργανα – Διοίκηση & διαχείριση
Τα Κοιμητήρια ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.
Η διοίκηση και η διαχείριση των Ιερών Ναών που βρίσκονται εντός των κοιμητηρίων, ασκείται από το Δήμο
Ξάνθης. Την επί του υπαλληλικού, εργατοτεχνικού προσωπικού του Κοιμητηρίου εποπτεία ασκεί ο
προϊστάμενος αυτού, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
Άρθρο 2 – Ώρες λειτουργίας
Τα Δημοτικά Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας και συγκεκριμένα:
Xειμερινό ωράριο: 07.00-17.00
Θερίνό ωράριο: 07.00-19.00
Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας των κοιμητηρίων.
Άρθρο 3 – Τήρηση αρχείου
1. Για τη διοίκηση και διαχείριση των Δημοτικών Κοιμητηρίων στα γραφεία των Κοιμητηρίων θα
πρέπει να τηρούνται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω βιβλία:
 βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών
Στο τμήμα ταμείου & εσόδων θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
 Ταφολόγιο
 βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών
 βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου θανόντων
 βιβλίο παραχωρημένων ταφών (και σε ψηφιακή μορφή)
 βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκειο οστών (σε ψηφιακή μορφή) – τέφρας
2. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των δικαιωμάτων, τη βεβαίωση
και τη διεκδίκηση τυχόν ανείσπρακτων ποσών.
Άρθρο 4 – Περιορισμοί
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους τετράποδα ή άλλα ζώα και σε πρόσωπα
που διατελούν σε κατάστασης μέθης ως και σε παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους
γονείς ή τους κηδεμόνες τους, ενώ όλοι οι εισερχόμενοι οφείλουν να σέβονται τον χώρο του Κοιμητηρίου.
Απαγορεύεται η έκθεση και η πώληση αντικειμένων εντός του Κοιμητηρίου καθώς και η ανάρτηση
διαφημιστικών πινακίδων οποιαδήποτε μορφής και οποιουδήποτε αντικειμένου.
Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια, τέντες κλπ.) ή φύτευση δέντρων σε χώρο του
Κοιμητηρίου.
Κατά τις Κυριακές και λοιπές από το νόμο εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία
(τοποθέτηση μαρμάρων, κατασκευή τάφου κλπ) εντός του Κοιμητηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 1 – Γενικά
Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα επταετούς ταφής
2. Δικαίωμα ανανέωσης χρόνου ταφής
3. Δικαίωμα χρήσης μνημείου (μάρμαρα κλπ)
4. Δικαίωμα σύστασης ατομικού & οικογενειακού τάφου
5. Τέλος ανακομιδής
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6. Δικαίωμα φύλαξης οστών & τέφρας
Άρθρο 2 – Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών & δικαιωμάτων
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου
επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 “Περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων“, βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 “Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων“ και των άρθρων 3 - 5 του ΒΔ της 17/5-15/6/1959 “Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων“, και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία
του νεκροταφείου και του Ιερού Ναού.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα σχετικά τέλη βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι οφείλουν να
ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας τους.
Όσον αφορά τους παραχωρημένους τάφους τα σχετικά τέλη και δικαιώματα βαρύνουν τον κάτοχο του
παραχωρητηρίου εφόσον είναι στη ζωή και στη συνέχεια τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.
Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή των διαστάσεων των τάφων και κατάργηση των διαδρόμων.
Άρθρο 3 – Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων
Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος της, η
αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Άρθρο 4 – Ανείσπρακτα τέλη & δικαιώματα
Σε κάθε περίπτωση που δεν εμφανίζεται συγγενής ή εμφανίζεται μεν αλλά αρνείται την καταβολή τελών
και δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες υπηρεσίες ή σε καθυστέρηση εκταφής κλπ. τα
δικαιώματα του Δήμου βεβαιώνονται και εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
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