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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 10/2016πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 17 του μήνα Μαϊου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το
Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4333/13-05-16 πρόσκληση του Προέδρου του
Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 21 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Έξαρχος Γεώργιος
Μπουζέκης Ευθύμιος
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές Θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Τσεργάς Κων/νος
Πανάγου Ελευθερία
Σαϊτης Αστέριος
Διψάνας Αχιλλεύς

13. Αργυρίου Ιωάννης
14. Καρατέγος Μιχάλης
15. Μανώλης Γεώργιος
16. Μαϊμάρης Δημήτριος
17. Μπίκας Χρήστος
18. Καραναστάσης Αθανάσιος
19. Νικολάου Γεώργιος
* έφυγε πριν το 9ο θέμα
20. Ζάχος Βασίλειος
21. Γκατζόγιας Παναγιώτης
23. -24. --25.

ΑΠΟΝΤΕΣ (6)
1. Τσούγιας Χρήστος
2. Ντόντος Γεώργιος
3. Βλάγκας Ιωάννης
4. Κακαγιάννης Χρήστος

5. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Τζέκας Θωμάς
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ.,Γκανάτσιος Αντ., ΚαραπάνουΜαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελ., Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
[Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ι., Αβραμούλη Μ., Σακκαβός Ιωάννης].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση ενός θέματος
εκτός της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1o). «Τροποποίηση Κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών»
Αριθμός Απόφασης ( 80 )
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

ΑΔΑ: 7ΧΡΙΩΗ7-ΩΛΒ

Με την αριθ. 274/2014 [ΑΔΑ: Β3ΑΛΩΗ7-ΚΡΣ] προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.
καθορίσαμε τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών.
Τώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, Εισηγείται την τροποποίηση του εν
λόγω Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 13, προκειμένου να ενταχθούν σ’ αυτόν και
οι εξωτερικοί χώροι φύλαξης των οστών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 18/2016 [ΑΔΑ: ΩΝΡΝΩΗ7ΘΡΑ] απόφασή της ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου μας.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Οι Σύμβουλοι, πρόεδροι, εκπρόσωποι που πήραν το λόγο τοποθετήθηκαν ως εξής:
Μανώλης: επιστράφηκαν τα χρήματα; Αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό δεν μπορώ να
ψηφίσω.
Μπίκας: Από πού προκύπτει να γίνει αυτό;
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, την αριθ. 274/2014 αποφ. Δ.Σ., την αριθ.
18/2016 απόφ. Π.Ζ., τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και
μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας]
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών ως προς το
άρθρο 13 και ο οποίος τελικά εμφανίζεται ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
Άρθρο 1
Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,
2. Του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,
3. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,
4. Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
5. Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,
6. Του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,
7. Του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του ν. 3852/2010 (Σχέδιο
«Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής,
8. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
9. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
10. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Άρθρο 2
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.
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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
Ο Δήμος Τεμπών είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω 27
κοιμητήρια: 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.
Άρθρο 4
Του Κοιμητηρίου προΐσταται ο οριζόμενος από τον Δήμαρχο Πρόεδρος Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας ο οποίος είναι 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.
Άρθρο 5
Ο υπεύθυνος του Κοιμητηρίου για κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του και
είναι εκτός της αρμοδιότητος του αναφέρεται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου, ο
οποίος και επιμελείται για την επίλυσή του, γνωστοποιώντας αυτό στον Δήμαρχο.
Τον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει
το, από τον Δήμαρχο, οριζόμενο πρόσωπο ή ο τυχόν βοηθός αυτού κατόπιν εγκρίσεως του
Δημάρχου.
Άρθρο 6
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
δ) Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη
οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.
ε) 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.
Στ) Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,70 μ. τουλάχιστον, που θα μετράται από τα
όρια της εκσκαφής.
ζ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές
ανθεκτικό υλικό.
2. 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.
3. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή
αλλόδοξους.
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4. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής
πράξης θανάτου.
5. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο
τμήμα και μέχρι τη δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του
Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται.
Άρθρο 7
Το Κοιμητήριο λειτουργεί από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.
Άρθρο 8
Για τον ενταφιασμό των νεκρών απαιτείται να τηρηθούν προηγουμένως οι σχετικές
διατάξεις ήτοι:
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).
Άρθρο 9
Η εκταφή ενταφιασμένου νεκρού για τη διενέργεια νεκροψίας επ’ αυτού,
επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής εντολής της εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής.
Άρθρο 10
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο επιτρέπεται:
α) ο ενταφιασμός κάθε νεκρού, άσχετα από το θρήσκευμα ή την εθνικότητα (άρθρο 6 παρ,
1 και 3 Α.Ν.582/68) δημότη ή κάτοικου ημεδαπού ή αλλοδαπού, Χριστιανού ή άθρησκου
(άρθρο 6 Α.Ν.582/68, εις Α.Π. 11/1962 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών 4908/22/1954).
β) σε ειδικές περιπτώσεις ενταφιασμού νέων μέχρι 40 ετών επιτρέπεται για πέντε χρόνια
πέραν του χρόνου εκταφής κατ’ άρθρο 11 του παρόντος κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου η διατήρηση των τάφων χωρίς τα οστά, τα οποία υποχρεωτικά θα
τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκιο.
Άρθρο 11
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται με τη φροντίδα των συγγενών, μετά παρέλευση
πενταετίας (5ετίας) από της ταφής του νεκρού και σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης
αποσύνθεσης στα επτά (7) χρόνια από την ταφή.
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.
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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 χώρους του
νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
5. 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».
6. 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.
7. 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.
8. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για
την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το
δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου.
9. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις
δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.
10. Εξαιρούνται των παραπάνω οι πεσόντες κατά το καθήκον δηλ. στρατιωτικοί, μέλη των
σωμάτων ασφαλείας κ.λ.π.
Για την παραπάνω διαδικασία υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας για τα κοιμητήρια που είναι στα όρια της Κοινότητάς του.
Άρθρο 12
Μετά την παρέλευση του χρόνου ταφής όπως αυτός ορίζεται από τα παραπάνω,
επιβάλλεται τέλος χρήσης του τάφου ποσού 100,00 € ετησίως
Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τέλους για ένα χρόνο, τότε ο τάφος καθίσταται
διαθέσιμος για ταφή οποιουδήποτε, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Άρθρο 13
1. Τα οστά μετά την ανακομιδή υποχρεωτικώς θα τοποθετούνται σε ειδικό μεταλλικό
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.
4. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975.
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5. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των
επισκεπτών.
6. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι 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 τέλος δέκα (10) ευρώ ετησίως.
Για την παραπάνω διαδικασία υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας για τα κοιμητήρια που είναι στα όρια της Κοινότητάς του.
Άρθρο 14
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μετά την έγκρισή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο, η δημιουργία οικογενειακού τάφου επιτρέπεται, μόνο κατόπιν
σχετικής αίτησης των συγγενών και με την καταβολή του τέλους διατήρησης.
Για τους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους επιβάλλεται τέλος διατήρησης
100,00 € ετησίως.
Όσοι από τους διατηρούντες οικογενειακούς τάφους επιθυμούν τη μη περαιτέρω
διατήρησή τους πρέπει με δήλωσή τους να ενημερώσουν το Δήμο.
Άρθρο 15
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).
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.
Άρθρο 16
Μνημεία επί τάφου
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.
Απαγορεύεται η επικάλυψη των τάφων με οποιαδήποτε κατασκευή στεγάστρου.
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.
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.
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.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση μαρμάρινων πλαισίων και άλλων κατασκευών εντός
του οστεοφυλακίου.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Οι οικείοι, συγγενείς και εν γένει επισκέπτες υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό
τον χώρο του τάφου και γύρω απ’ αυτόν. Άλλως ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει
στους οικείους του αναλογούσα σ’ αυτούς δαπάνη καθαριότητας των προαναφερθέντων
χώρων.
Άρθρο 18
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.
Άρθρο 19
Ισχύς κανονισμού
1. Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα
του δήμου και μέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησή του.
2. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήμου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 80/2016
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

