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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 17ης Μαρτίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 24

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των
Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.14602/12-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ηλιάδης Θωμάς
2. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ξυνίδης Αθανάσιος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Φωτιάδης Νικόλαος
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Καραμόσχου Ελένη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Κηπουρός Κων/νος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
4. Τερζόγλου μελέτης, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο
Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.14426/10-3-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της το άρθρο 73
παρ.1.Β.iν του Ν.3852/10 και την εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη απόφασης για την έγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης, όπως αυτός υποβλήθηκε
με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στην Επιτροπή μας και έχει ως εξής:
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Νομικό πλαίσιο
Νομικός χαρακτηρισμός
Περιγραφή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Οργάνωση & λειτουργία
Ενταφιασμός νεκρών
Τάφοι
Κατηγορίες τάφων
Παραχωρημένοι τάφοι
Οικογενειακοί παραχωρημένοι τάφοι
Ατομικοί παραχωρημένοι τάφοι
Ανακομιδή
Οστεοφύλαξη
Μνημεία – μάρμαρα
Δόμηση τάφου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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Αρμόδια όργανα – Διοίκηση & διαχείριση
Ώρες λειτουργίας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών 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. Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006) και του Ν 3852/2010 (Σχέδιο
«Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής.
 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.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.
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 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’ 1206-2013).
 Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Άρθρο 3 – 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 4 – Περιγραφή
Ο Δήμος Ξάνθης είναι κύριος και κάτοχος των παρακάτω κοιμητηρίων:
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 φαίνεται στην ορθοφωτογραφία 1. και
στην κάτοψη 1. του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Αποτελείται: α) από τους χώρους ταφής, όπως φαίνονται 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 χ. 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.
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25. Δημοτικό Κοιμητήριο χ. Μυρτούσα {δεν λειτουργεί} έκτασης ~550 τ.μ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 1 – Οργάνωση & λειτουργία
1. 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.
2. 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.
3. Ο κανονισμός αφορά στο σύνολο του όλα τα Κοιμητήρια που αναφέρονται στον παρόντα
Κανονισμό. Τα άρθρα 4, 5, 6 & 7 του Κεφαλαίου Β’ ισχύουν μόνο για το Κεντρικό Κοιμητήριο
της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
4. Από το περιεχόμενου του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται τα κοιμητήρια τα οποία διέπονται
από ειδικό καθεστώς.
Άρθρο 2 – Ενταφιασμός νεκρών
1. Στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δημοτική του
περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. Κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης & Περιθεωρίου καθορίζεται ιδιαίτερος
χώρος του κοιμητηρίου για τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων ή των μη
εχόντων θρήσκευμα.
2. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.
3. Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του κοιμητηρίου ληξιαρχική
πράξη θανάτου στην οποία αναφέρονται στοιχεία ταφής (τόπος, ημερομηνία, & ώρα ταφής)
καθώς και αναλυτικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση,
τηλ, ΑΦΜ κλπ) σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του παραρτήματος, ο οποίος είναι
υπεύθυνος να διεκπεραιώσει τη σχετική οφειλή προς τον Δήμο καθώς και σε κάθε άλλη
ενέργεια που αφορά τον ενταφιασμένο. Τα στοιχεία αυτά θα μεταβιβάζονται αρχές του
επόμενου μήνα στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα ταμείου &
εσόδων). Σε περίπτωση μη πληρωμής των σχετικών τελών & δικαιωμάτων εντός 20 ημερών
από την ημερομηνία ενταφιασμού η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προχωρά το επόμενο
διάστημα στην σύνταξη Βεβαιωτικού Καταλόγου.
4. 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.
5. 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.
 Τα βρέφη, νήπια και παιδιά έως 12 ετών όπου ενταφιάζονται σε ειδικό χώρο (παιδικοί
τάφοι) του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ξάνθης.
6. 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.
7. Επιτρέπεται ο ενταφιασμός ετεροδημοτών μη-μονίμων κατοίκων στα κοιμητήρια του Δήμου
Ξάνθης στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη ενταφιασμένο συγγενικό πρόσωπο Α’ βαθμού και
σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση με απόφαση του Προέδρου της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.
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8. Ο ενταφιασμός σε νέο οικογενειακό τάφο στη νέα πτέρυγα του Κεντρικού Κοιμητηρίου
πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους
ότι επιθυμούν να αγοράσουν οικογενειακό τάφο εντός μηνός από τον ενταφιασμό
προβαίνοντας στην εφάπαξ καταβολή του σχετικού ποσού.
Άρθρο 3 – Τάφοι
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, επταετούς (7) διάρκειας ταφής.
2. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,00 μ. μήκος και 1,00 μ. πλάτος για τους ενήλικες, 1.10 μ.
μήκος και 0,50 μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό δε βάθος 1,80 – 2,10 μ. περίπου.
3. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη
οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.
4. 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.
5. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50 μ. τουλάχιστον, που θα μετράται από τα όρια
της εκσκαφής.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές
ανθεκτικό υλικό.
Άρθρο 4 – Κατηγορίες τάφων
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
1. 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.
2. Ο καθορισμός της θέσης ενταφιασμού, γίνεται από τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου
λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
Άρθρο 5 – Παραχωρημένοι τάφοι
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 του Αστικού
Κώδικα, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου
χώρου ταφής (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ.2). 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.
2. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα
δεν καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου.
3. 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.
4. Το παραχωρητήριο συντάσσεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων αφού προηγουμένως έχει
συμπληρωθεί σχετική αίτηση και έχει προηγηθεί η εφάπαξ καταβολή του ποσού.
5. 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 καθώς δεν αποτελεί προϊόν αγοραπωλησίας και απαγορεύεται η
μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά,
διαθήκη) διαδόχους του ενώ επίσης δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς
τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
6. 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.
7. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των,
περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει εκ νέου.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να παραχωρήσει κάποιον τάφο για τον
δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική 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.
9. 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.
10. 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.
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11. Η χρήση των παραχωρημένων τάφων αναστέλλεται για όσο διάστημα εκκρεμεί σχετική οφειλή
προς τον Δήμο.
12. 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.
13. 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 πρωτότυπο που υπάρχει στο
αρχείο του Δήμου ύστερα από σχετική αίτηση.
14. 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.
15. Οι παραχωρημένοι τάφοι διακρίνονται σε ατομικούς και οικογενειακούς.
Άρθρο 6 – Οικογενειακοί παραχωρημένοι τάφοι
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
1. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των κοιμητηρίων, υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι οικογενειακοί τάφοι παραχωρούνται από τον Δήμο
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης.
2. 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.
3. 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).
4. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής 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. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και το εξώγαμο
τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.
Επίσης δύναται να ενταφιαστούν και άλλα συγγενικά πρόσωπα με την σύμφωνη γνώμη του
κατόχου του παραχωρητηρίου.
Άρθρο 7 – Ατομικοί παραχωρημένοι τάφοι
(Ισχύει μόνο για το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
1. 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.
2. 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. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και το εξώγαμο
τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως ατομικού τάφου. Επίσης
δύναται να ενταφιαστούν και άλλα συγγενικά πρόσωπα με την σύμφωνη γνώμη του κατόχου
του παραχωρητηρίου.
3. Στους ατομικούς παραχωρημένους τάφους ενταφιάζεται ατελώς 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 8 – Ανακομιδή
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1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους επταετούς ταφής ενεργείται μετά την
παρέλευση επταετίας από την ταφή. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε
παραχωρημένους τάφους, ενεργείται επίσης μετά την πάροδο επταετίας από την ταφή.
2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν να παρέλθει η επταετία,
επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του εισαγγελέα.
3. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων ενεργείται
δίχως την παρουσία των
ενδιαφερόμενων συγγενών ή μη. Στην περίπτωση που για σοβαρούς λόγους υπάρχει η
επιθυμία παρουσίας ενδιαφερόμενου συγγενούς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγγραφη θετική
γνώμη από τον προϊστάμενο του Κοιμητηρίου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υπεύθυνοι για να μεριμνήσουν σχετικά με την ανακομιδή των οστών.
Εάν εντός εξαμήνου από τη λήξη της επταετίας οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς του
ενταφιασθέντος δεν προσέλθουν οι αυτοβούλως να πληρώσουν τα τέλη ταφής ή παράτασης
χρόνου ταφής, γίνεται εκταφή από την Υπηρεσία του κοιμητηρίου χωρίς καμία διατύπωση και
εναποτίθενται τα οστά στο χωνευτήριο.
5. 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.
Άρθρο 9 – Οστεοφύλαξη
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της Υπηρεσίας του κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο
(οστεοφυλάκειο). Οστεοφυλάκειο με ατομικές θυρίδες υπάρχει μόνο στο Κεντρικό Κοιμητήριο
της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης. Τα οστά τοποθετούνται εκεί ύστερα από ανακομιδή και η
πληρωμή των σχετικών τελών γίνεται κάθε έτος. Εάν για 3 συνεχόμενα έτη δεν καταβληθούν
τα σχετικά τέλη, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του κοιμητηρίου θα προχωρά στην μεταφορά τους
στο χωνευτήριο.
2. 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.
Άρθρο 10 – 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, η αξία των οποίων
εκτιμάται κάθε φορά από την υπηρεσία του δημοτικού κοιμητηρίου, ανάλογα με την αξία της
κατασκευής, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μάρμαρα.
Άρθρο 11 – Δόμηση τάφου
1. Η εκτέλεση έργων κατασκευής και διαμορφώσεως στα Δημοτικά Κοιμητήρια ταφών από τους
οικείους των θανόντων ενεργείται από τον κατασκευαστή – εργολάβο αφού προηγουμένως
έχει γίνει καταβολή δικαιώματος υπέρ του Δήμου του ανάλογου χρηματικού ποσού όπως αυτό
ορίζεται σχετικά αποδεικνύεται μόνο με την προσαγωγή της σχετικής άδειας εισόδου για τη
δόμηση τάφου.
2. Η αποκομιδή των μπάζων και σκουπιδιών τα οποία θα προκύψουν καθώς και η μεταφορά
τους εκτός του Δημοτικού Κοιμητηρίου είναι ευθύνη του κατασκευαστή του τάφου.
3. Η δόμηση τάφου από τον κατασκευαστή δίχως την τήρηση των ανωτέρω θα επισύρει την
απαγόρευση εισόδου για 3 μήνες και στην περίπτωση υποτροπής την οριστική απαγόρευση
εισόδου.
4. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας δόμησης τάφου εάν πρώτα δεν έχει πληρωθεί η επταετής
ταφή.
5. 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.
6. 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 1 – Αρμόδια όργανα – Διοίκηση & διαχείριση
1. Τα Κοιμητήρια ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.
2. Η διοίκηση και η διαχείριση των Ιερών Ναών που βρίσκονται εντός των κοιμητηρίων, ασκείται
από την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης & Περιθεωρίου.
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3. 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
1. Τα Δημοτικά Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ήλιου.
2. 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 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)
2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο αρμόδιος υπάλληλος
του κάθε κοιμητηρίου και όσον αφορά το τμήμα ταμείου & εσόδων ο αρμόδιος υπάλληλος που
είναι υπεύθυνος για τα έσοδα των κοιμητηρίων.
Άρθρο 4 – Περιορισμοί
1. 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.
2. Απαγορεύεται η έκθεση και η πώληση αντικειμένων εντός του Κοιμητηρίου καθώς και η ανάρτηση
διαφημιστικών πινακίδων οποιαδήποτε μορφής και οποιουδήποτε αντικειμένου.
3. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια, τέντες κλπ.) ή φύτευση δέντρων σε χώρο του
Κοιμητηρίου, εκτός αν υπάρχει σχετική έγκριση από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου.
4. 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
6. Δικαίωμα φύλαξης οστών
Άρθρο 2 – Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών & δικαιωμάτων
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή των διαστάσεων των τάφων και κατάργηση των διαδρόμων.
Άρθρο 3 – Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων
1. Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
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2. 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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας στοιχείων ενδιαφερόμενων του θανόντα / της θανούσας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο
ενταφιασμένου

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία θανάτου

Διεύθυνση

Α.Φ.Μ.

Πατρώνυμο

Τηλ.
επικοινωνίας

Δ.Ο.Υ.
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ΚΑΤΟΨΕΙΣ & ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Ορθοφωτογραφία 1. Δημοτικό Κοιμητήριο Ξάνθης (Κεντρικό Δημοτικό Κοιμητήριο)
(Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 2. Δημοτικό Κοιμητήριο Ν. Χρύσας (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 3. Δημοτικό Κοιμητήριο Ευμοίρου (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 4. Δημοτικό Κοιμητήριο Ν. Μορσίνης (Πηγή: https://maps.google.gr/)
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Ορθοφωτογραφία 5. Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκης (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 6. Δημοτικό Κοιμητήριο Πετροχωρίου (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 7. Δημοτικό Κοιμητήριο Κιμμερίων (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 8. Δημοτικό Κοιμητήριο Σταυρούπολης (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 9. Δημοτικό Κοιμητήριο Λυκοδρομίου (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 10. Δημοτικό Κοιμητήριο Μαργαριτίου (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 11. Δημοτικό Κοιμητήριο Άνω Καρυοφύτου (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 12. Δημοτικό Κοιμητήριο Κάτω Καρυοφύτου (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 13. Δημοτικό Κοιμητήριο Λειβαδίτη (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 14. Δημοτικό Κοιμητήριο Κομνηνών (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 15. Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κομνηνών (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 16. Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Δαφνώνα (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 17. Δημοτικό Κοιμητήριο Άνω Ιωνικού (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 18. Δημοτικό Κοιμητήριο Κάτω Ιωνικού (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 19. Δημοτικό Κοιμητήριο Νεοχωρίου (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 20. Δημοτικό Κοιμητήριο Σταυροχωρίου (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 21. Δημοτικό Κοιμητήριο Πασχαλιάς (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Ορθοφωτογραφία 22. Δημοτικό Κοιμητήριο Δρυμιάς (Πηγή: www.ktimanet.gr)
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Ορθοφωτογραφία 23. Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλεπιού (Πηγή: www.ktimanet.gr)

Κάτοψη 1. Δημοτικό Κοιμητήριο Ξάνθης (Κεντρικό Δημοτικό Κοιμητήριο)
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Κάτοψη 2. Δημοτικό Κοιμητήριο Ευμοίρου

Κάτοψη 3. Δημοτικό Κοιμητήριο Κιμμερίων

………………...………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-3-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

