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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 7746/23-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11. Βλάχος Αθαν 

2. Σίμος Βασ.  12.  Κολλάτος Κων/νος   

3. Μητσογιάννης Nικ.  13.  Κοντογιάννης Ιωαν. 

4. Ζαρδούκας Κων.  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

5. Ντόντος Γεωργ.     15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Κωστή Μαρία   

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Χαδουλός Κων.     

9. Κυρίτσης Γεώργιος   19.   Κακαγιάννης Χρ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  
 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1.  Τόπη – Σαΐτη Ζωή    5. Τσεργάς Κων/νος 

2.  Ζησάκη Ξανθή   6.  Τσούγιας Χρήστος 

 3.  Καρατέγος Μιχάλης   7.  Κρικώνης Χρ. 

       4.  Νταναβάρα Αργυρή   8.  Σαΐτης Αστέριος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης 
Γεώργιος, λόγω ασθένειας. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παρέστησαν 
οι Πρόεδροι Κρανιάς (Μήτσιου Ι.)  & Αιγάνης (Αναγνωστοπούλου Θ.) 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, αφού πρώτα διάβασε την επιστολή του Δημάρχου.  

 
ΘΕΜΑ (2o). «Κανονισμός κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης  ( 98 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Σίμος Βασίλειος 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 16/2022 [ΑΔΑ: 6ΥΤΩΩΗ7-ΤΔΙ] απόφασή 
της, Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων 
του Δήμου Τεμπών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαι τον καθορισμό Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου Τεμπών, σύμφωνα και με την απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την αριθ. 16/2022 [ΑΔΑ: 6ΥΤΩΩΗ7-ΤΔΙ] απόφαση ΕΠΖ και  
μετά από διαλογική συζήτηση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   

 
Καθορίζει τον Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
 

Άρθρο 1.  Αντικείμενο του κανονισμού. 
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, 

τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών 
και διέπεται από τις ακόλουθες 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.  Χαρακτηρισμός κοιμητηρίων. 
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 και χρόνου ταφής.  

2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος.  

3. 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.  Κοιμητήρια Δήμου. 
1. Ο Δήμος Τεμπών είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα κοιμητήρια που 

βρίσκονται εντός των ορίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του, τα οποία 
είναι τα παρακάτω 27 στον αριθμό: Μακρυχωρίου, Παραποτάμου, Ευαγγελισμού, 
Ελάτειας, Γυρτώνης, Γόννων (2), Καλλιπεύκης, Ιτέας, Ελιάς, Αμπελακίων (2), Τεμπών, 
Πυργετού, Αιγάνης, Ραψάνης (2), Κρανιάς, Κουλούρας, Συκουρίου, Πουρναρίου, 
Σπηλιάς, Καλοχωρίου, Κυψελοχωρίου, Χειμαδίου, Όσσας και Νέσσωνα.  
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2. Τα κοιμητήρια του Δήμου που διαθέτουν οστεοφυλάκιο είναι τα εξής: Αιγάνης, 
Αμπελακίων, Γόννων, Ελάτειας, Καλλιπεύκης, Καλοχωρίου, Κυψελοχωρίου, 
Μακρυχωρίου, Γυρτώνης, Παραποτάμου, Όσσας, Πουρναρίου, Πυργετού, Ραψάνης, 
Σπηλιάς, Ευαγγελισμού, Ιτέας, Κρανιάς, Κουλούρας, Νέσσωνος, Χειμαδίου, Τεμπών  

3. Τα κοιμητήρια του Δήμου που διαθέτουν χωνευτήριο είναι τα εξής: Αμπελακίων, 
Καλλιπεύκης, Μακρυχωρίου, Σπηλιάς, Τεμπών. 

 

Άρθρο 4.  Υπεύθυνος κοιμητηρίων. 
1. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ορίζεται από το Δήμαρχο ως υπεύθυνος 

για την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου και για τον καθορισμό των εκάστοτε 
χώρων ταφής των νεκρών, για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εκάστοτε 
απαραίτητων εργασιών για την απρόσκοπτη ταφή, εκταφή και άλλων σχετικών καθώς 
και για την καθαριότητα των μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου εν γένει.  

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο 
Αντιδήμαρχος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας. 

 

Άρθρο 5.  Άδεια ταφής-ενταφιασμός. 
1. Στα Δημοτικά Κοιμητήρια δικαίωμα ενταφιασμού έχουν: α) όλα τα θανόντα στην 

τοπική κοινότητα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι δημότες, β) οι μόνιμοι κάτοικοι και γ) 
οι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας. Η εθνικότητα ή το θρήσκευμα 
δεν αποτελούν κώλυμα ενταφιασμού.  

2. Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) ωρών από τον νομίμως 
πιστοποιημένο θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά απ’ αυτή (άρθρο 2 
παρ.2 Α.Ν. 445/68) αφού χορηγηθεί από το Δήμο (Ληξίαρχος) η άδεια ταφής, που 
καταχωρείται στο σώμα της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (άρθρο 9 Δ/τος 28/1934).  

3. Η άδεια ταφής εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Ληξιαρχείο) και μετά 
την είσπραξη του αναλογούντος τέλους ταφής όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 14 
του παρόντος κανονισμού.  

4. Kατά την πληρωμή του τέλους ταφής στην υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι 
συγγενείς δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για τη 
συναλλαγή. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του υπόχρεου, αυτός ευθύνεται 
όπως ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία του Δήμου.  

5. 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  

6. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή 
αλλόδοξους. 

 

Άρθρο 6. Είδη τάφων 
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, και θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις:  

α) 2,20 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος για τους ενήλικες,  
β) 1,50 μ. μήκος και 0,75 μ. πλάτος για τα παιδιά,  
γ) γενικό δε βάθος 1,80 μ. περίπου  

2. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη 
οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.  

3. 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.  

4. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,70 μ. τουλάχιστον, που θα μετράται από 
τα όρια της εκσκαφής.  
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5. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές 
ανθεκτικό υλικό.  

6. Στην υπερκείμενη του εδάφους κατασκευή απαγορεύεται η τοποθέτηση κατασκευών 
που αλλοιώνουν τη μορφή του τάφου.  

7. Οι τάφοι διακρίνονται σε ατομικοί και οικογενειακοί. 
 

Άρθρο 7. Οικογενειακοί 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.  

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. Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου έχουν οι εγγεγραμμένοι Δημότες του 
Δήμου Τεμπών και οι μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και πρόσωπα που έχουν ισχυρούς 
ιστορικούς, κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας.  

4. 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.  

5. Λόγω χωρικών περιορισμών στα υφιστάμενα κοιμητήρια του Δήμου, όταν ο αριθμός 
των ήδη διατεθέντων οικογενειακών τάφων ανέλθει στο 10% των συνολικών 
διαθεσίμων χώρων ταφής στην κάθε κοινότητα, ο Δήμος δεν θα παραχωρεί από κει και 
ύστερα άλλη άδεια σύστασης οικογενειακού τάφου.  

6. 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.  

7. 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 περιέρχεται 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 αναζητούνται από τις τηρούμενες οικογενειακές μερίδες των 
δημοτολογίων.  

8. Οι κληρονόμοι του τελευταίου δικαιούχου εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα 
προτιμήσεως, έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου παραχώρηση του χώρου.  

9. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά 
έργα δεν καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου. 

10. Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο τελευταίος δικαιούχος 
δεν κατέλειπε δικαιούχους, περιέρχονται επίσης στο Δήμο εφόσον παρέλθει πενταετία 
από την τελευταία ταφή και διατίθενται εκ νέου.  

11. 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.  

12. Η παραχώρηση του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, εκ μέρους 
του Δήμου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του προέδρου 
της εκάστοτε κοινότητας.  
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13. Πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και στο όνομα του αιτούντος 
αποκλειστικά. Η παραχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
απαγορεύεται.  

14. Το δικαίωμα χρήσης επί του τάφου κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται μετά την 
καταβολή του τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης, η οποία συντάσσεται 
με το περιεχόμενο που υποδεικνύει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.  

15. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται: α) από το 
αποδεικτικό είσπραξης του τέλους. β) από την πράξη παραχώρησης. Εάν ο δικαιούχος 
δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του τάφου, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτού 
με βάση το αρχείο της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 8. Ειδικές περιπτώσεις ενταφιασμού. 
1. 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.  

2. Τα βρέφη μέχρι 2 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για πέντε χρόνια. Ως ημερομηνία 
γέννησης θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Μετά τη λήξη της 
πενταετίας από την ταφή θα πρέπει να γίνει η εκταφή ή η παράτασης της ταφής, 
καταβάλλοντας το σχετικό τέλος όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος 
κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση διενεργείται αυτεπάγγελτα η εκταφή. 

 

Άρθρο 9.  Εκταφές. 
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται με τη φροντίδα των συγγενών, μετά παρέλευση 

πενταετίας (5ετίας) από της ταφής του νεκρού με δικαίωμα παράτασης τα επτά (7) έτη 
στην περίπτωση μη ολοκληρωμένης αποσύνθεσης και εφόσον αυτό δηλωθεί στην 
αρμόδια υπηρεσία με την αντίστοιχη καταβολή του αναλογούντος τέλους (άρθρο 14 
παρόντος κανονισμού).  

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. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός εύλογου χρόνου από τη λήξη του προβλεπόμενου 
από τα παραπάνω χρόνου ταφής και κατόπιν σχετικής έγγραφης επί αποδείξει 
ειδοποιήσεως από το Δήμο, οι συγγενείς του ενταφιασμένου δεν προβούν στην 
παραπάνω ενέργεια (ανακομιδή) ο Δήμος έχει δικαίωμα να προχωρήσει αυτεπάγγελτα 
στην ανακομιδή, οπότε τα οστά του ενταφιασμένου θα τοποθετηθούν στο 
οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο.  

4. 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 

5. χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο 
επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.  

6. 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».  

7. 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.  
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8. 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.  

9. 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 στον Πρόεδρο της Κοινότητας.  

10. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.  

11. Εξαιρούνται των παραπάνω οι πεσόντες κατά το καθήκον δηλαδή στρατιωτικοί, μέλη 
των σωμάτων ασφαλείας κ.λ.π.  

12. Η εκταφή ενταφιασμένου νεκρού για τη διενέργεια νεκροψίας επ’ αυτού, επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν ειδικής εντολής της εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής.  

13. Για την παραπάνω διαδικασία υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας για τα κοιμητήρια που είναι στα όρια της Κοινότητάς του. 

 

Άρθρο 10.  Διατήρηση οστών. 
1. Τα οστά μετά την ανακομιδή υποχρεωτικώς θα τοποθετούνται σε ειδικό μεταλλικό ή 

μαρμάρινο κουτί όπου θα αναγράφεται το όνομα του νεκρού και εν συνεχεία θα 
μεταφέρονται προς φύλαξη στο οστεοφυλάκιο.  

2. Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την επιμέλεια της 
υπηρεσίας των νεκροταφείων στα οστεοφυλάκια εντός κιβωτίου.  

3. Τα κιβώτια φύλαξης οστών προμηθεύονται από τους συγγενείς του νεκρού και το 
υλικό και οι διαστάσεις τους δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία ή τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας.  

4. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975.  
5. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των 

επισκεπτών.  
6. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι σε όσα κοιμητήρια διαθέτουν γίνεται μετά 

από αίτηση των συγγενών.  
7. Τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων, με απόφασή τους 

δύναται να επιτρέψουν την φύλαξη των οστών και εκτός του οστεοφυλακίου αλλά 
εντός του κοιμητηρίου, σε χώρους οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως διαμορφωθεί 
κατάλληλα και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

8. Για τη φύλαξη των οστών στους παραπάνω χώρους εκτός του οστεοφυλακίου 
επιβάλλεται το προβλεπόμενο τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 
του Α.Ν. 582/1968, το οποίο εάν εντός τριετίας δεν καταβληθεί από τους συγγενείς, ο 
Δήμος δύναται να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι σε περίπτωση που χρειαστεί το 
χώρο.  

9. Η μεταφορά των οστών από κοιμητήριο που δεν ανήκει στο Δήμο μας 
πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στη θυρίδα του 
οστεοφυλακίου του Δήμου μας και απαιτείται: 
α) αίτηση του συγγενικού προσώπου με τα στοιχεία του θανόντος και του Δήμου στον 
οποίο ανήκει το κοιμητήριο όπου φυλάσσονται μέχρι τώρα τα οστά ή ο τάφος του 
θανόντα  
β) βεβαίωση μεταφοράς ή βεβαίωση απολύμανσης των οστών από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου στον οποίο ανήκει το κοιμητήριο όπου φυλάσσονται τα οστά και  
γ) καταβολή του αντίστοιχου τέλους για τη μεταφορά  
Για την παραπάνω διαδικασία υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας για τα κοιμητήρια που είναι στα όρια της Κοινότητάς του. 
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Άρθρο 11.  Μνημεία επί τάφου. 
1. Όποιος επιθυμεί να ανεγείρει επί του τάφου μνημείο ή να προβεί σε άλλη εργασία επ’ 

αυτού, υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να εφοδιαστεί με άδεια που 
εκδίδεται από τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του.  

2. Απαγορεύεται η επικάλυψη των τάφων με οποιαδήποτε κατασκευή στεγάστρου.  
3. Τα επί των τάφων τοποθετημένα μνημεία στη μνήμη των νεκρών κατά τη σύγχρονη 

θρησκευτική αντίληψη, εφόσον δε συνάγεται άλλη έννοια από τον ανεγείραντα αυτά, 
προορίζονται να εκπληρώσουν ορισμένο σκοπό και δεν μπορούν να εκποιηθούν, να 
υποθηκευτούν και γενικώς δεν μπορούν να μεταβάλλουν προορισμό.  

4. Η νομή που ασκείται επάνω σ’ αυτά δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα, αλλά είναι νομή 
προς εκπλήρωση του ως άνω θρησκευτικού και ιερού προορισμού του μνημείου.  

5. Τα σιδερένια, μαρμάρινα ή άλλα πλαίσια (κιγκλιδώματα κλπ κατασκευές) μετά την 
ανακομιδή των οστών του νεκρού, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος μπορεί να τα 
διαθέτει κατά περίπτωση.  

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μαρμάρινων πλαισίων και άλλων κατασκευών εντός του 
οστεοφυλακίου. 

 

Άρθρο 12.  Υποχρεώσεις Δήμου. 
1. Η Δημοτική Αρχή, ο εκάστοτε υπεύθυνος για τα Κοιμητήρια καθώς και το λοιπό 

εμπλεκόμενο προσωπικό του Δήμου υποχρεούνται για τη σωστή εφαρμογή των 
οικείων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.  

2. Ο Δήμος δια του υπευθύνου προσδιορίζει τους χώρους που θα διατίθενται προς ταφή, 
τους χώρους για διαδρόμους, διαβάσεις, τους ελεύθερους χώρους, την απόσταση από 
τάφο σε τάφο (όχι μικρότερη απόσταση από 50 εκ).  

3. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για τη 
διαμόρφωση του χώρου, όπως π.χ. στην κατάργηση χώρων ταφής ή μετατόπιση αυτών 
μετά την εκταφή των νεκρών.  

4. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας οφείλει 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 13.  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 οποιονδήποτε μετά τη 

δύση του ηλίου και μέχρι την ανατολή. 
 

Άρθρο 14.  Τέλη. 
1. Τα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του αρ. 4 του 

Ν.582/86, βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει των διατάξεων των αρ. 65-80 του 
Β.Δ. 24/9-20/10/1958 (ΦΕΚ 171 Α), των αρ.3,4,5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114 
& 145/Α) και των αρ. 11, 20-25 του Ν.Δ. 318/69 όπως αυτά ισχύουν και καθορίζονται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου και είναι τα ακόλουθα:  

− Τέλος ταφής για την παραχώρηση του τάφου.  

− Δικαίωμα διατήρησης τάφου μετά το πέρας της (5) ετίας  

− Τέλος παραχώρησης και δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου  

− Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης των οστών στους χώρους εκτός των οστεοφυλακίων 
(αρθ. 10, παρ.7)  

− Τέλος μεταφοράς οστών από κοιμητήριο εκτός του Δήμου μας.  
2. Για τα ανωτέρω τέλη και δικαιώματα ισχύουν τα εξής:  

- Το τέλος ταφής για την αρχική παραχώρηση του τάφου καταβάλλεται στο ταμείο  
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- του Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση του θανάτου ή την 
ταφή.  

- Το δικαίωμα παράτασης ταφής μετά την πενταετία βεβαιώνεται από την 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου με την εγγραφή της οφειλής σε χρηματικό 
κατάλογο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως εσόδων, με 
ευθύνη των υπόχρεων.  

3. Εάν η οφειλή του υπόχρεου για τη διατήρηση του τάφου πέραν της πενταετίας δεν 
εξοφληθεί εντός έτους από τη βεβαίωση του σχετικού τέλους, τότε ο Δήμος διατηρεί 
κάθε δικαίωμα να προβεί σε εκταφή και να εναποθέσει τα οστά στο χωνευτήρι 

 

Άρθρο 15.  Απαλλαγή από τα τέλη. 
Από τα παραπάνω τέλη 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 την εντολή του Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας, υπευθύνου του κοιμητηρίου ταφής, μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

Άρθρο 16.  Δωρεάν παραχώρηση τάφων. 
1. Με απόφαση του Δημάρχου 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 
του παρόντος κανονισμού.  

3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται 
με την ανακομιδή του νεκρού.  

 

Άρθρο 17.  Τελικές Διατάξεις. 
1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των 

προσφιλών τους προσώπων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά 
την κρίση τους.  

2. Κάθε επισκέπτης στα Κοιμητήρια οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να 
τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.  

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα  
4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών και 

λοιπών συναφών προϊόντων στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.  
5. Οι οικείοι και συγγενείς υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό τον χώρο του τάφου και 

γύρω απ’ αυτόν. Άλλως ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στους οικείους την 
αναλογούσα σ’ αυτούς δαπάνη καθαριότητας των προαναφερθέντων χώρων. 

6. Οι ιδιώτες (μαρμαροτεχνίτες κ.λ.π.) που εκτελούν εργασίες στους τάφους, 
υποχρεούνται να τηρούν τον παρόντα κανονισμό και να απομακρύνουν μετά το πέρας 
των εργασιών τους τα επιπλέον υλικά.  

7. Τάφοι οι οποίοι χρήζουν επισκευής για λόγους προάσπισης δημοσίας υγείας ή 
αισθητικής πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους οικείους των ταφέντων, 
μέσα σε τασσόμενη προθεσμία από τον πρόεδρο της Κοινότητας, διαφορετικά οι 
εργασίες γίνονται από συνεργία του Δήμου με δαπάνες και για λογαριασμό των 
υπόχρεων και θα εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι σχετικές διατάξεις περί 
βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων.  
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8. 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 νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

9. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη το εθιμικό δίκαιο και οι ιδιαίτερες συνήθειες που επικρατούν στις Τοπικές – 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.  

10. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Άρθρο 18: Ισχύς κανονισμού 
1. Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του 

δήμου – εφόσον προηγουμένως έχει εγκριθεί - και μέχρι την τροποποίηση ή την 
κατάργησή του.  

2. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του 
δήμου.  

3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.  

4. Ταφές, εκταφές, άλλα δικαιώματα, οφειλές και λοιπές πραγματικές καταστάσεις που 
έχουν δημιουργηθεί με βάση προηγούμενους κανονισμούς λειτουργίας κοιμητηρίων ή 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα όσα 
προβλεπόμενα σε αυτούς και μέχρι τη λήξη των δικαιωμάτων 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 98/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                      (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
      O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

    Μαϊμάρης Δημήτριος 

ΑΔΑ: Ρ9ΖΣΩΗ7-ΒΕΙ
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