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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  383/2011 
 
«Πεξί εθδόζεσο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 
θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 26/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 
(ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη δύν (22) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Πεηξάθεο Υξήζηνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Σζάθνο Πέηξνο 
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 5. Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
8. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
9. Καξνύζεο Υαξάιακπνο   
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
12. νπξιάο Ησάλλεο   
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
15. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
16. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
19. Υαξακήο Αληώληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Κέληεο Γεώξγηνο   
22.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,  
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Σδάθαο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, σηήξαιεο 
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο 
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ. 
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   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηώηα, κεηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ 
ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηώηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε 
ν θ. Υαξακήο Αληώληνο. 
 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ θα Πξηθηάθε Παλαγηώηα, ε νπνία είπε ηα εμήο: 
   Κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006, νξίδνληαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  

Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο  
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο & ζύκθσλα κε ην άξζξν 
73 παξ.1B v) ηνπ Λ.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, 
ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Θ.Γ.Θ.  

Θαηόπηλ απηνύ κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ  Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ηίζεηαη ε αλάγθε 
δεκηνπξγίαο ελόο εληαίνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ πνπ ζα ξπζκίδεη ηα αλάινγα 
ζέκαηα ζ΄όιν ην Γήκν Κνλεκβαζηάο. 
   Ζ αξηζ. 43/2011 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή 
εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ Θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ, κε έγγξαθν ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. έρεη εγθαίξσο ζηαιεί ζε όια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κειεηήζνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηπρόλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο.     
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε  
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηελ αξηζ. 43/11 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006, ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από  
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
   Δθδίδεη Θαλνληζηηθή Απόθαζε Ιεηηνπξγίαο Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο σο εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
  Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηε δηνίθεζε, 
ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθώλ Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο πνπ αλήθεη 
θαη είλαη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε απηνύ , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3463/06,  ηνπ Α. Λ. 582/1968 θαη ηνπ Α. Λ. 445/1968, ηεο λνκνζεζίαο πεξί ησλ Δζόδσλ ησλ 
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηνπ άξζξνπ 966 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα  ησλ άξζξσλ 373,201,426,443 ηνπ 
Πνηληθνύ Θώδηθα. Ο θαλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.3463/2006 
θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρύ λόκνπ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη 
ξπζκίζεηο: 

1. Σνπ  Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα ( Λ.3463/2006). 
2. Σνπ Α.Λ. 582/1968 «πεξί Γεκνηηθώλ θαη Θνηλνηηθώλ θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ 225/Α). 
3. Σνπ Α.Λ. 445/1968 «πεξί λεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνύ λεθξώλ» (ΦΔΘ 130/Α). 
4. Σνπ Λ. 547/1977 «πεξί δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ κε ελνξηαθώλ  λαώλ ησλ 
Θνηκεηεξίσλ (ΦΔΘ 56/Α). 
5. Σνπ Θαλνληζκνύ 8/1979 ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο  «πεξί Ηεξώλ λαώλ 
θαη ελνξηώλ» (ΦΔΘ 1/Α). 
6. Σνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958 «πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ δήκσλ & θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 
171/Α).  
7. Σνπ Β.Γ. 542/1961 «πεξί ησλ ηεξεηέσλ ππό ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ βηβιίσλ θαη ηνπ 
ηύπνπ απηώλ» (ΦΔΘ 136/Α). 
8. Σνπ Β.Γ. 17/5-15/6/1959 «πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114 θαη 145/Α). 
9. Σεο Απόθαζεο Α5/1210/1978 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ πεξί 
όξσλ γηα ηελ ίδξπζε θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ 424/Β).  

ΑΡΘΡΟ 2ν 

  Ο ρώξνο ησλ θνηκεηεξίσλ απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ 
ππνρξεσηηθή ηαθή εληόο απηνύ θάζε λεθξνύ αζρέησο Θξεζθεύκαηνο ε Δζληθόηεηαο. Θαηόπηλ 
ζύκθσλεο γλώκεο ηεο Ηεξάο Κεηξνπόιεσο Κνλεκβαζίαο θαη πάξηεο, θαζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο 
ρώξνο ζηα θνηκεηήξηα  γηα ηνλ εληαθηαζκό ησλ  κε Οξζνδόμσλ ή ησλ αιινζξήζθσλ λεθξώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 

  Λεθξόο δελ εληαθηάδεηαη εάλ δελ πξνζθνκηζηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πηζηνπνηεηηθό 
ζαλάηνπ, βάζε ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε άδεηα ηαθήο ,ε 
νπνία θαζνξίδεη θαη ην ρξόλν ηαθήο. ηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα εληαθηάδνληαη όια ηα ζαλόληα 
ζηε δεκνηηθή  ηνπο πεξηθέξεηα πξόζσπα (ηα έιθνληα ηελ θαηαγσγήο ηνπο από ηελ Πεξηθέξεηα 
ηνπ Γήκνπ ή ηα δηακέλνληα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ), αλεμαξηήησο δεκνηηθόηεηαο, 
εζληθόηεηαο ή ζξεζθεύκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
 Κνηκεηήξηα ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο 

 

Γ.Κ. Νεαπόιεσο: Λεάπνιε 
Σ.Κ Αγ. Γεσξγίνπ: Αγ. Γεσξγίνπ                               
Σ.Κ. .Αγ. Νηθνιάνπ: Αγ. Ληθνιάνπ  
Σ.Κ. Αγ. Απνζηόισλ: Αγ. Απνζηόισλ,  νηθηζκόο Καλσιαξηάληθα  
Σ.Κ. Άλσ Καζηαλέαο: Άλσ Θαζηαλέα  
Σ.Κ. Βειαληδίσλ: Βειαλίδηα                        
Σ.Κ. Διίθαο: Διίθα, νηθηζκόο Αγ. Κάκκα  
Σ.Κ. Καζηαλέαο:  Θαζηαλέα 
Σ.Κ. Φαξαθινύ: Φαξαθιό                                                  
Σ.Κ. Μεζνρσξίνπ: Κεζνρώξη, Οηθηζκόο Θακάξη 
Σ.Κ Κάκπνπ: Θάκπνο                    
Σ.Κ. Λαρίνπ: Ιάρη  
Σ.Κ. Παληάλαζζαο: α) Παξαπιεύξσο ηνπ ηεξνύ λανύ ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ, θνηκεηήξην 
Αγίσλ Αλαξγύξσλ  
 

Γ.Κ. Μνιάσλ: Κνιάνη 
Σ.Κ. Παθίσλ: Πάθηα 
Σ.Κ. Διαίαο: Διαία 
Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο: Κεηακόξθσζε 
Σ.Κ. πθέαο: πθέα 
Σ.Κ. Κνππηώλ: Θνππηά  

 

Σ. Κ. Αγγειώλαο: Αγγειώλα 
Σ. Κ. Αγίνπ Ισάλλε: Άγηνο Ησάλλεο 
Σ. Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ: Άγηνο Ληθόιανο 
Σ. Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ: Άγηνο Γεκήηξηνο 
Σ. Κ. Σαιάλησλ: Σάιαληα 
Σ.Κ. Βειιηώλ: Οηθηζκόο Πξνθήηε Ζιία, Οηθηζκόο Αγίσλ αξάληα 
Σ. Κ. Ληξώλ: Ιηξά, Οηθηζκόο ¨Σέξηα¨ 
Σ. Κ. Κνπιεληίσλ (Διιεληθνύ): Θνπιέληηα, Οηθηζκόο Φνύηηα  
Σ. Κ. Μνλεκβαζίαο: Κνλεκβαζία, Οηθηζκόο Αγίαο Θπξηαθήο 
Σ. Κ. Ννκίσλ: Λόκηα, Οηθηζκόο Αγίνπ ηεθάλνπ, Οηθηζκόο Αγίαο  Παξαζθεπήο,  
Οηθηζκόο Αγίνπ Φσθά. 
 
Σ.Κ. Ρεηρέαο: Ρεηρέα 
Σ.Κ. Λακπόθακπνπ: Ιακπόθακπνο 
Σ.Κ. Χάξαθα: Υάξαθαο 
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ: Θππαξίζζη 
Σ.Κ. Ιέξαθα: Οηθ. Αγ. Ησάλλε Ηέξαθα, Οηθ. Ιηκάλη Ηέξαθα, Ηέξαθαο 
 

Σ.Κ. Αζσπνύ: Αζσπόο 
Σ.Κ. Παπαδηαλίθσλ: Παπαδηάληθα 
Σ.Κ. Φνηληθίνπ: Φνηλίθη 
Σ.Κ. Γαηκνληάο: Γαηκνληά 
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ΑΡΘΡΟ 5ν 

  Ζ ηαθή ησλ λεθξώλ, ε αλαθνκηδή θαη κεηαθνκηδή ησλ νζηώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκόζηαο πγείαο. Ο εληαθηαζκόο όζσλ έρνπλ απνβηώζεη από 
ινηκώδεο λόζεκα πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθό Θαλνληζκό, γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν ηαθηθό 
ηκήκα θαη ε εθηαθή δηελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εηώλ (αξζ.3 Π.Γ 210/1075).  
Δθόζνλ δελ πθίζηαηαη ηέηνην ηκήκα θαη κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ ν εληαθηαζκόο ζα γίλεηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλν ηαθηθό ηκήκα ηνπ Θνηκεηεξίνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην θέξεηξν δε ζα 
αλνίγεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 6ν  
  ε όιεο ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Θνηλόηεηεο ν ρώξνο ησλ θνηκεηεξίσλ είλαη εληαίνο. Οη ηάθνη 
δηαθξίλνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο εμήο: 
  Α) θνηλνί ηάθνη 5εηνύο ρξνληθήο δηάξθεηαο πιάηνπο 1,5κ. θαη κήθνπο 2,5 κ. 
  Β) θνηλνί ηάθνη 7εηνύο ρξνληθήο δηάξθεηαο πιάηνπο 1,5κ. θαη κήθνπο 2,5 κ. 
  Γ) θνηλνί ηάθνη νξηδόκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο άλσ ηεο 7εηίαο ίδησλ δηαζηάζεσλ 
  Γ) νηθνγελεηαθνί ηάθνη κνλνί πιάηνπο 2κ,. θαη κήθνπο 2,5 κ. θαη δηπινί 4κ.πιάηνπο θαη κήθνπο 
2,5 
  Δ) «ηηκήο έλεθελ» ηάθνη  
  Σ) δσξεάλ ηάθνη   
Τπνρξεσηηθά κεηαμύ ησλ κλεκείσλ πξέπεη λα ππάξρεη ν πξνβιεπόκελνο ρώξνο 
¨δηάδξνκνο¨(0,50 m2), ν νπνίνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαιύπηεηαη κε κπεηόλ. 
  Οη ζαλόληεο ζα εληαθηάδνληαη ζε θελνύο ηάθνπο ησλ θνηκεηεξίσλ, αλ ππάξρνπλ θαη ειιείςεη 
ηνύησλ, ζηε ζεηξά κεηά ηνλ ηειεπηαίν ζαλόληα κε θξνληίδα ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ. Οη ηηκήο 
έλεθελ ζα εληαθηάδνληαη δσξεάλ. Θεσξνύληαη  όζνη έρνπλ πξνζθέξεη ηηο κέγηζηεο  ππεξεζίεο 
ηνπο ζηε ηνπηθή θνηλσλία θαζώο θαη ζηε παηξίδα. Δπίζεο δσξεάλ ζα εληαθηάδνληαη θαη νη 
απνβηώζαληεο ζε λνζειεπηηθά ε κε ηδξύκαηα, αγλώζησλ ζηνηρείσλ ε άπνξνη, θαζώο θαη όζνη 
δελ έρνπλ ζπγγελείο ε δελ κπνξνύλ λα θαηαβάιινπλ ηα αλαινγνύληα ηέιε ηαθήο.  
  Απαγνξεύεηαη ε θαηαζθεπή θηηζηώλ ηάθσλ θαη κλεκείσλ επί ηάθσλ ε νπνηαζδήπνηε 
ππεξθαηαζθεπήο. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ δηαθνζκήζεσλ θαη δηακνξθώζεσλ ηάθσλ ππνρξενύληαη 
λα ζπκκνξθώλνληαη απζηεξώο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ θαη αλ από ηελ ππεξεζία 
θνηκεηεξίσλ κεηά από απηνςία δηαπηζησζνύλ ηπρόλ δεκίεο, θαηαζθεπή απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, 
ελαπόζεζε άρξεζησλ πιηθώλ, ηόηε ζα ππάξμεη επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλάινγα κε ηελ παξάβαζε.   
  Οη  εξγαζίεο ηαθήο, εθηαθήο θαη ε δηαθύιαμε νζηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη κε δαπάλεο ησλ 
νηθείσλ ηνπ ζαλόληνο.   

ΑΡΘΡΟ 7ν 

  Κε πξάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κπνξνύλ λα παξαρσξεζνύλ ηάθνη δσξεάλ ηηκήο έλεθελ  
πξόζθαηξα ε ζην δηελεθέο γηα ηελ ηαθή πξνζώπσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζ’ απηή.   

ΑΡΘΡΟ 8ν  
  Η πηζηή εθαξκνγή ηεο ξπκνηνκίαο, ζύκθωλα πξνο ην ζρεδηάγξακκα ηωλ θνηκεηεξίωλ ηεο 
αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, θαζίζηαηαη ππνρξεωηηθή θαη απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε 
παξέθθιηζε. 

ΑΡΘΡΟ  9ν 

  Ο δήκνο επηβάιιεη ηέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ εμόδωλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο & 
θαζαξηόηεηαο θ.ι.π. ηωλ θνηκεηεξίωλ θαη ηωλ ππεξεζηώλ ηνπο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε 
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
  Γηα ηελ ηαθή απνδεδεηγκέλωλ απόξωλ δελ θαηαβάιιεηαη θαλέλα δηθαίωκα ηαθήο. Οκνίωο δελ 
θαηαβάιιεηαη δηθαίωκα ηαθήο θαηά ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξαρώξεζε ηνπ ηάθνπ γίλεηαη 
δωξεάλ ε  ηηκήο έλεθελ, ζύκθωλα κε ην 7ν άξζξν ηνπ παξόληνο. Γηα εθηαθή ή γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε εξγαζία ζην ρώξν ηνπ θνηκεηεξίνπ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 
Δήκνπ. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ δεηεζεί άδεηα ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ ππεύζπλν πνζνύ 
100,00 €, πνπ ζα βεβαηώλεηαη ζην Τακείν ηνπ Δήκνπ. Τν ίδην πξόζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζε 
πεξίπηωζε παξάβαζεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

  Σα αλσηέξσ ηέιε θαη δηθαηώκαηα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ εληόο ηνπ α’ εμακήλνπ θάζε έηνπο. 
  Σα δηθαηώκαηα ηαθήο, εθηαθήο θαη αξρηθήο παξαρώξεζεο πξνθαηαβάιινληαη ζηελ ηακεηαθή 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.   
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ΑΡΘΡΟ 11ν  

  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ, εληόο ηεο 
θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο από ηνλ παξόληα θαλνληζκό, ε δπζηξνπίαο θαηαβνιήο ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδεη ν θαλνληζκόο απηόο  θξνληίδεη ε δεκνηηθή αξρή γηα ηελ εθηαθή ηνπ 
λεθξνύ ρσξίο άιιε δηαηύπσζε θαη ηελ απόζεζε ησλ νζηώλ ζην γεληθό ρώξν ηνπ ρσλεπηεξίνπ.    
  Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε ρώξνπ κεγαιύηεξνπ ηνπ παξαρσξεζέληνο. Αλ θαηαζθεπαζζεί 
κλεκείν ζε δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο από ηηο πξνβιεπόκελεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δε κέλεη 
κεηαμύ ησλ κλεκείσλ ν πξνβιεπόκελνο ρώξνο ¨δηάδξνκνο¨ (0,50 m2) (ν νπνίνο ζα πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα θαιπθζεί κε κπεηόλ) ζα κεηαηνπίδεηαη ην κλεκείν κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ 
δηθαηνύρνπ ρξήζεο ηνπ ρώξνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθώζεσο ηνπ ππόρξενπ κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ ηαθή, κπνξεί κε απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα αθπξώλεηαη ε παξαρώξεζε θαη ν ρώξνο λα επηζηξέθεη ζην Γήκν. 

ΑΡΘΡΟ 13ν      
  Τιηθά θαηαζθεπήο ε άιια πιηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ζα απνκαθξύλνληαη, αιιηώο ζα 
απνκαθξύλνληαη κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ θαη ν ππεύζπλνο ζα επηβαξύλεηαη κε δαπάλε πνπ ζα 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 200 €. Από ηελ αξκόδηα δεκνηηθή αξρή δηαηάζζεηαη ε ππνρξεσηηθή 
εθηαθή κεηά ην πέξαο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ από ηελ ηαθή ηνπ λεθξνύ,  ώζηε λα κπνξεί ν 
Γήκνο λα δηαζέζεη ηνλ ηάθν ζε άιινλ ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν θαλνληζκόο. 

ΑΡΘΡΟ 14ν  
  Γηθαίσκα παξαρώξεζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ έρνπλ νη Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο Θνηλόηεηεο  κε  
απόθαζε ησλ νηθείσλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ όπνπ ζα εθθξάδεηαη ε ζύκθσλε γλώκε. 
  Σα ηέιε παξαρώξεζεο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζα θαζνξηζηνύλ κεηά από απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.   

ΑΡΘΡΟ 15ν  
  Ζ ζύζηαζε θαη ε παξαρώξεζε νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ γίλεηαη κόλν ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο 
απνθιεηζηηθά, ζεσξείηαη δε νινθιεξσκέλε θαη ηειεησκέλε από ηεο θαηαβνιήο ζηε ηακεηαθή 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ,  ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηεο εθδόζεσο ηεο παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο 
από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 16ν  
  Γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεσο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ απαηηνύληαη σο εμήο: 
  Α) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 
  Β) Γξακκάηην εηζπξάμεσο ηεο ηακεηαθή ππεξεζίαο, πνπ ζα νξίδεη ηα επηβαιιόκελα ηέιε ή  
δηθαηώκαηα  
  Γ) Απόθαζε εηο δηπινύλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηε δώλε, 
ζέζε θαη ηνλ αξηζκό ηνπ παξαρσξνύκελνπ ηάθνπ επί ηνπ πθηζηακέλνπ ζρεδηαγξάκκαηνο. Σν 
έλα αληίηππν παξαδίδεηαη ζηνλ αηηνύληα, ην δε άιιν θαηαρσξείηαη ζηα θαηαξηηζζέληα από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ  Γήκνπ  βηβιία θαη ηεξείηαη ζην αξρείν. 

ΑΡΘΡΟ  17ν  
Γηα ηνλ εληαθηαζκό λεθξνύ ζηνλ νηθνγελεηαθό ηάθν απαηηείηαη ε εμόθιεζε ησλ αληίζηνηρσλ 
ηειώλ ηαθήο, δηαθνξεηηθά ζα εληαθηάδεηαη ζε θνηλό ηάθν, ν νπνίνο ζα νξίδεηαη από ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη θ.ι.π. ηάθνη, ησλ νπνίσλ ε απνκάθξπλζε θξίλεηαη 
αλαγθαία από ην Γήκν γηα ιόγνπο γεληθόηεξεο δηαξξύζκηζεο ησλ ρώξσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ, 
κεηαθέξνληαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ζε άιιν ρώξν θαηάιιειν κε δαπάλε θαη θξνληίδα 
ηνπ Γήκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 18ν  
Γελ ζα ρνξεγνύληαη άδεηεο γηα θαηαζθεπή νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ αηόκσλ ελ δσή. Γηθαίσκα 
νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ζηα θνηκεηήξηα ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο έρνπλ κόλν νη κόληκνη θάηνηθνη. Ωο κόληκνη θάηνηθνη ζεσξνύληαη όζνη δηακέλνπλ 
ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ή ζην 
Γεκνηνιόγην. 

ΑΡΘΡΟ 19ν  
Α) Ο ρώξνο πνπ παξαρσξείηαη από ην Γήκν πξνο ηνπο αηηνύληεο νηθείνπ ηνπ ζαλόληνο δελ 

απνηεινύλ γη’ απηνύο  πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, νύηε κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο. 
Β) Γηθαίσκα ηαθήο ζηνπο νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο έρνπλ: 
 Δθείλνο πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρώξεζε. 
 Ο ή Ζ ζύδπγνο ηνπ/ηεο. 
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 Οη θαηεπζείαλ γξακκή αληόληεο θαη  θαηηόληεο απηνύ. 
 Σα λόκηκα ζεηά λνκηκνπνηεζέληα αλαγλσξηζζέληα δηθαζηηθά θαη εμώδηθα θαη 

πηνζεηεζέληα ηέθλα ηνπ θαη νη θαηηόληεο ησλ ηέθλσλ. 
 Σα εμώγακα ηέθλα θαη νη θαηηόληεο απηώλ εθόζνλ ν αξρηθόο δηθαηνύρνο ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν είλαη γπλαίθα. 
 Ο παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ θαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηεο, ζύδπγνο ηνπ ή ηνπ ζπδύγνπ 

ηεο (πεζεξόο –πεζεξά). 
 Οη αδειθνί ή νη αδειθέο πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα ππό ηνλ  όξν ηεο 

έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη απηόο (ν δηθαηνύρνο), έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ζπδύγνπ ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ ή ησλ θαηηόλησλ απηνύ. 

Γ) νη δηαδεπγκέλνη ζύδπγνη θαη εθείλνη πνπ θάλνπλ λέν γάκν ύζηεξα από ηε ιύζε ηνπ 
πξνεγνύκελνπ από ζάλαην, δελ έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο θαη ηαθήο ζηνπο νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο  

Γ) Δθιηπόληνο ηνπ αξρηθνύ δηθαηνύρνπ νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ θαη ησλ αληόλησλ ε θαηηόλησλ  
απηνύ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνύ ζπγγελείαο θαη παξεξρνκέλεο ηεο 5εηίαο από ηεο 
ηειεπηαίαο ηαθήο ή παξαηηνπκέλσλ ησλ δηθαηνύρσλ ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεσο πεξηέξρεηαη ζην 
Γήκν, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαζέζεη απηό ειεύζεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 

ΑΡΘΡΟ 20ν  
  Οηθνγελεηαθνί ηάθνη πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε απνκάθξπλζε από ην Γήκν γηα ιόγνπο 
δηαξξπζκίζεσο ηνπ Λεθξνηαθείνπ θαη κάιηζηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, κεηαθέξνληαη κεηά 
από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε άιιν ρώξν κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 21ν 
  Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν γηα ηνλ θάηνρν, αθνύ δελ κπνξέζεη ε Γεκνηηθή 
Αξρή λα πιεξνθνξεζεί γη’ απηόλ, δηαηίζεληαη ειεύζεξα πξνο ρξήζε από ηε Γεκνηηθή Αξρή 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 

ΑΡΘΡΟ 22ν  
  Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ή θνηλνί πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηε ςήθηζε ηνπ παξόληνο θαη γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ έρεη θαηαβιεζεί ηέινο, γηα νπνηαδήπνηε ιόγν (κε ύπαξμε θαλνληζκνύ θ.ιπ.) ζα 
θαηαβάιινπλ πνζό πνπ ζα θαζνξηζζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 
θαηάινγν πνπ ζα ζπληάμεη ν Γήκνο. 

ΑΡΘΡΟ 23ν  
  Ζ αλαθνκηδή νζηώλ ελεξγείηαη εληόο κελόο από ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ  
από ηελ  εκεξνκελία ηαθήο, κε επζύλε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ε νπνία ππνρξενύηαη 
λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπο. 

 ΑΡΘΡΟ 24ν  
  Ζ εθηαθή λεθξώλ από ηάθνπο 5εηνύο ή 7εηνύο ρξήζεσο ησλ νπνίσλ νη ζπγγελείο δελ 
επέδεημαλ ζρεηηθό ελδηαθέξνλ κεηά από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ παξέιεπζε 
ελόο ρξόλνπ (παξάηαζε) από ηεο ιήμεσο ηεο πξνβιεπόκελεο δηάξθεηαο. Σα δε νζηά ησλ λεθξώλ 
κεηαθέξνληαη ζην νζηενθπιάθην. Βεβαηώλεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε εηο βάξνο ησλ ππόρξεσλ, ζπλ 
ην πξόζηηκν κε ζπκκόξθσζεο ζηα αλσηέξσ, ην νπνίν νξίδεηαη ζηα 200 €. 

ΑΡΘΡΟ 25ν  
  Κεηαθνξά ή εθηαθή λεθξώλ πξηλ από ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηαθήο ελεξγείηαη κόλν κεηά 
από παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα. Ζ εθηαθή όπσο θαη ε κεηαθνξά ησλ νζηώλ γίλεηαη ζύκθσλα 
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί δεκνζίαο πγείαο. 

ΑΡΘΡΟ 26ν  
  Δάλ θαηά ηελ αλόξπμε ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηώλ λεθξνύ δηαπηζησζεί όηη ην πηώκα 
ηνύηνπ δελ είλαη δηαιπκέλν παξακέλεη εληόο ηνπ ηάθνπ κέρξη ηελ ηέιεηα απνζύλζεζε ηνπ ρσξίο 
ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αλόξπμε νηθνγελεηαθνύ 
ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή λεθξνύ εληαθηαζζέληνο ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα, κε ηελ 
ζπγθαηάζεζε ησλ δηθαηνύρσλ βξεζεί ην πηώκα ηνπ λεθξνύ αδηάιπην ηνύην παξακέλεη 
ππνρξεσηηθά  ζηνλ ηάθν κέρξη ηελ ηέιεηα απνζύλζεζε ηνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
δηθαηώκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 27ν  
  Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε αλαζθαθή ησλ νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ θαη ε αλαθνκηδή ησλ νζηώλ ησλ 
εληόο απηώλ ηαθέλησλ λεθξώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ δηθαηνύρσλ ησλ ηάθσλ απηώλ.  
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ΑΡΘΡΟ 28ν  

  Κεηά ηελ εθηαθή δελ επηηξέπεηαη λα παξακείλεη ν ιάθθνο αλνηθηόο. Σα πιηθά ηα πξνεξρόκελα 
εθ ηεο εθηαθήο απνκαθξύλνληαη κε επζύλε ησλ ζπγγελώλ  ή ζηε πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθώλ 
ηάθσλ επαλαηνπνζεηνύληαη σο ήηαλ πξν ηεο εθηαθήο. 

ΑΡΘΡΟ 29ν  
  Η αλαθνκηδή ηωλ νζηώλ από ηνπο θνηλνύο ηάθνπο δηελεξγείηαη ππνρξεωηηθά ππό ηωλ αληόληωλ 
ή θαηηόληωλ ηνπ λεθξνύ κεηά ηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπόκελεο δηάξθεηαο ηαθήο θαη όρη πέξαλ ηνπ 
ηξηκήλνπ  από ηεο ιήμεωο απηήο θαη θαηόπηλ αηηήζεωο  ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ,εγθξηλνκέλεο από 
ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην  ή από ην εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 
παξάηαζε δελ ζα δεκηνπξγήζεη θώιπκα ζηελ νκαιή ηαθή ηωλ λεθξώλ. 
  Εάλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ δελ κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλαθνκηδή θαη δηαθύιαμε 
ηωλ νζηώλ απηή δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Δήκνπ, κεηαθέξνληαο θαη 
ηνπνζεηώληαο ηα νζηά ζην ρώξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 30ν 

  Η αλαθνκηδή ηωλ νζηώλ ζα δηελεξγείηαη είηε από ην εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, είηε από εμνπζηνδνηεκέλα πξόζωπα ηωλ νηθείωλ ηνπ ηαθέληνο.  

ΑΡΘΡΟ 31ν  
  Η δηαθύιαμε ηωλ νζηώλ ελεξγείηαη κεηά από αίηεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζπγγελώλ θαη κε ίδηα 
έμνδα: 
  α) Σην νζηενθπιάθην  
  β) Σηνπο νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο  
  γ) Τα νζηά ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε νκνηόκνξθεο νζηενζήθεο πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη από 
ηνπο ίδηνπο ή ζε δηακνξθωκέλεο καξκάξηλεο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Δήκνο ή ηδηώηεο αθνύ 
πιεξωζνύλ  ηα αλάινγα ηέιε θόζηνπο. 

ΑΡΘΡΟ  32ν  
  Αληηθείκελα ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά ηηο αλαθνκηδέο κέζα ε επάλσ ζηνπο ηάθνπο 
επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ζπγγελείο εθόζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή κε 
πιεξεμνύζην. Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο ηα αληηθείκελα απηά πεξηέξρνληαη ζην Γήκν. 
  Παξνκνίσο πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θαη θάζε είδνπο κάξκαξα, πξνηνκέο ή ηαθηθά κλεκεία, ηα 
νπνία θαη ζεσξνύληαη δηαηεξεηέα κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 33ν  
  Γηα ηελ επηκειή θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζα ηεξνύληαη από 
ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εμήο βηβιία: 

 Σν ζρεδηάγξακκα ηνπ Λεθξνηαθείνπ ηεο θάζε Σνπηθήο θαη Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο. 
 Βηβιίν εληαθηαζκώλ ή αδεηώλ ηαθήο  
 Βηβιίν νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ κεη’ επξεηεξίνπ 
 Βηβιίν νζηενθπιαθίσλ κεη’ επξεηεξίνπ  
 Βηβιίν αλαθνκηδήο νζηώλ  
 Βηβιίν ηηκαιθώλ θ.ι.π. θηλεηώλ αμηώλ ή πξαγκάησλ θαη πιηθώλ  
 Βηβιίν θαηαρσξήζεσο εθδηδνκέλσλ γξακκαηίσλ εηζπξάμεσλ  

ΑΡΘΡΟ 34ν  
Απαγνξεύεηαη: 

α) Ζ είζνδνο παληόο θαη ε παξακνλή ζηα Λεθξνηαθεία ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 
Θνηλνηήησλ πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ. 

β) Ζ ηνπνζέηεζε θαη θαηεξγαζία εληόο ηνπ Λεθξνηαθείνπ νπνηαζδήπνηε θύζεσο πιηθώλ. Ζ  
εξγαζία ησλ ηδησηώλ επί ησλ ηάθσλ ζα πεξηνξίδεηαη κόλν ζην θαζαξηζκό, ηνπνζέηεζε ή 
ζπλαξκνιόγεζε πιηθώλ ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία. 

δ) Ζ θαηαζθεπή ηάθσλ ππέξγεησλ ή εκηππόγεησλ ύςνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 0.70 ή 1 κέηξνπ 
ππέξ ηνπ εδάθνπο εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηαπξώλ, αλδξηάλησλ, πιαθώλ θαη ελ γέλεη  
δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ. 

ε) Ζ δηέιεπζε, ην δέζηκν ή ε βόζθεζε δώσλ εληόο ηνπ λεθξνηαθείνπ. 
ΑΡΘΡΟ 35ν  

  Πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό, ζα ξπζκίδνληαη αλάινγα κε 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα εγθξίλεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή. 
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ΑΡΘΡΟ 36ν  

  Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αξρίδεη από ηελ ςήθηζε ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
Θάζε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο, επηηξέπεηαη κόλν κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 37ν  
  Από ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ παύεη απηνδίθαηα ε ηζρύο παληόο άιινπ θαλνληζκνύ 
θνηκεηεξίσλ. Θάζε παξάβαζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ππόθεηηαη ζε πεηζαξρηθή ή πνηληθή δίσμε 
κε επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη θάζε δεκόηε.       
   

  Κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καζηνξόπνπινπ, Υξηζηάθνπ, Παπαδάθε, Υαξακή, ηαζάθε θαη Κέληε 
νη νπνίνη δελ ςεθίδνπλ ην άξζξν 22 ηνπ Θαλνληζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε 
νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ. 
 

    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  383/2011. 
     

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                   Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεώξγηνο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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