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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/19-09-2011 
 
Αριθ.Αποφ 43/2011 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, κανονιστικού 
περιεχομένου απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του 
Δήμου Μονεμβασιάς.   

Στους Μολάους, σήμερα, την  19-09-2011  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 20788/13-09-

2011 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)               Κανείς 

2.   Κολλιάκος Ιωάννης 

3.   Βουνελάκης Γεώργιος 

           

4.   Κουτσονικολής Χαράλαμπος  

5.   Χριστάκος Σταύρος  

6. Μέντης Γεώργιος 

7. Αλειφέρη Παναγιώτα               

 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 

           Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 

τα εξής: 

  Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 
εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,& 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 
79 του Κ.Δ.Κ., κατόπιν αυτού μετά την σύσταση του καλλικρατικού  δήμου 



Μονεμβασιάς τίθεται η ανάγκη δημιουργίας ενός κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων  
του δήμου Μονεμβασιάς  που θα ρυθμίζει τα ανάλογα θέματα. 
       Κατόπιν των αναφερομένων, θέτω υπ’ όψιν σας το σχέδιο Κανονιστικ ής 
Απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων για υποβολή του προς έγκριση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και βάσει  των 

διατάξεων: 
• του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ε.Π.Ζ.», 
• του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Kανονιστικές Αποφάσεις», 

  
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ..  

 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σχέδιο 
κανονιστικής απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου 
Μονεμβασιάς ως εξής:  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο

 
  

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για 
τη διοίκηση ,τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου 
Μονεμβασιάς που ανήκει και είναι αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση αυτού , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/06 , του Α. Ν. 582/1968 και του Α. Ν. 445/1968, 
της νομοθεσίας περί των Εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 966 του 
Αστικού Κώδικα  των άρθρων 373,201,426,443 του Ποινικού Κώδικα. Ο κανονισμός 
εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και αποτελεί 
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ νόμου. Στις διατάξεις του εμπεριέχονται 
ρυθμίσεις: 

1.Του  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/2006). 
2.Του Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων»  
   (ΦΕΚ 225/Α). 
3.Του Α.Ν. 445/1968 «περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» 
   (ΦΕΚ 130/Α). 
4.Του Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών 
   ναών των Κοιμητηρίων (ΦΕΚ 56/Α). 
5.Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος  
   «περί Ιερών ναών και ενοριών » (ΦΕΚ 1/Α). 
6.Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 « περί των προσόδων των δήμων και 
   κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α).  
7.Του Β.Δ. 542/1961 «περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων  
   βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α). 
8.Του Β. Δ. 17/5-15/6/1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού  
   των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 και 145/Α). 
9.Της Απόφασης Α5 /1210 /1978 των Υπουργών Εσωτερικών και  
    Κοινωνικών Υπηρεσιών « περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων»  
    (ΦΕΚ 424/Β).  

 
ΑΡΘΡΟ 2

Ο χώρος των κοιμητηρίων αποτελεί περιουσία του Δήμου Μονεμβασίας και 
προορίζεται για την υποχρεωτική ταφή εντός αυτού κάθε νεκρού ασχέτως 
Θρησκεύματος η Εθνικότητας. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μονεμβασίας και Σπάρτης,    καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος στα κοιμητήρια  για τον 
ενταφιασμό των  μη Ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων νεκρών. 

ο 

 



ΑΡΘΡΟ 3
Νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομιστεί στην υπηρεσία του Δήμου 
πιστοποιητικό θανάτου ,βάση του οποίου εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου η άδεια ταφής ,η οποία καθορίζει και το χρόνο ταφής . Στα δημοτικά 
κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δημοτική  τους περιφέρεια πρόσωπα ( 
τα έλκοντα την καταγωγής τους από την Περιφέρεια του Δήμου ή τα διαμένοντα εντός 
των ορίων του Δήμου),   ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. 

ο 

 
ΑΡΘΡΟ 4

 Κοιμητήρια στο Δήμο Μονεμβασίας 
ο 

 
Δ.Κ. Νεαπόλεως: Νεάπολη 
Τ.Κ Αγ. Γεωργίου: Αγ. Γεωργίου                               
Τ.Κ. .Αγ. Νικολάου: Αγ.Νικολάου  
Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων: Αγ. Αποστόλων,  οικισμός Μανωλαριάνικα  
Τ.Κ. Άνω Καστανέας: ΄Ανω Καστανέα  
Τ.Κ. Βελανιδίων :Βελανίδια                        
Τ.Κ. Ελίκας: Ελίκα, Οικισμός Αγ. Μάμμα  
Τ.Κ. Καστανέας:  Καστανέα 
Τ.Κ. Φαρακλού: Φαρακλό                                                  
Τ.Κ. Μεσοχωρίου: Μεσοχώρι, Οικισμός Καμάρι 
Τ.Κ Κάμπου: Κάμπος                    
Τ.Κ. Λαχίου: Λάχι  
Τ.Κ. Παντάνασσας: α) Παραπλεύρως του ιερού ναού του Αγ. Αθανασίου, 
κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων  
 
Δ.Κ. Μολάων: Μολάοι 
Τ.Κ. Πακίων: Πάκια 
Τ.Κ. Ελαίας: Ελαία 
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης : Μεταμόρφωση 
Τ.Κ. Συκέας: Συκέα 
Τ.Κ. Κουπιών: Κουπιά  

 
Τ. Κ. Αγγελώνας : Αγγελώνα 
Τ. Κ. Αγίου Ιωάννη :Άγιος Ιωάννης 
Τ. Κ. Αγίου Νικολάου :Άγιος Νικόλαος 
Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου: Άγιος Δημήτριος 
Τ. Κ. Ταλάντων: Τάλαντα 
Τ.Κ. Βελλιών: Οικισμός Προφήτη Ηλία, Οικισμός Αγίων Σαράντα 
Τ. Κ. Λιρών :Λιρά, Οικισμός ¨Τέρια¨ 
Τ. Κ. Κουλεντίων(Ελληνικού): Κουλέντια, Οικισμός Φούτια  
Τ. Κ. Μονεμβασίας : Μονεμβασία, Οικισμός Αγίας Κυριακής 
Τ. Κ. Νομίων : Νόμια, Οικισμός Αγίου Στεφάνου, Οικισμός Αγίας  Παρασκευής,  
Οικισμός Αγίου Φωκά 
 
Τ.Κ. Ρειχέας: Ρειχέα 
Τ.Κ. Λαμπόκαμπου: Λαμπόκαμπος 
Τ.Κ. Χάρακα: Χάρακας 
Τ.Κ. Κυπαρισσίου: Κυπαρίσσι 
Τ.Κ. Ιέρακα: Οικ. Αγ. Ιωάννη Ιέρακα, Οικ. Λιμάνι Ιέρακα, Ιέρακας 
 
 

Τ.Κ. Ασωπού: Ασωπός 



 
ΑΡΘΡΟ 5

Η ταφή των νεκρών , η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας. Ο ενταφιασμός όσων έχουν 
αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, 
γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα και η εκταφή διενεργείται μετά την πάροδο δέκα 
(10) ετών (αρθ.3 Π.Δ 210/1075).  Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη 
δημιουργία του  ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφικό τμήμα του 
Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δε θα ανοίγεται. 

ο 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο

Σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα ο χώρος των κοιμητηρίων είναι ενιαίος. Οι τάφοι 
διακρίνονται και χαρακτηρίζονται ως εξής: 

  

Α) κοινοί τάφοι 5ετούς χρονικής διάρκειας  πλάτους 1,5μ. και μήκους 2,5 μ. 
Β)κοινοί τάφοι 7ετούς χρονικής διάρκειας  πλάτους 1,5μ. και μήκους 2,5 μ. 
Γ) κοινοί τάφοι οριζόμενης χρονικής διάρκειας άνω της 7ετίας ίδιων διαστάσεων 
Δ) οικογενειακοί τάφοι μονοί πλάτους 2μ,. και μήκους 2,5 μ. και διπλοί 4μ.πλάτους 
και μήκους 2,5 
Ε) «τιμής ένεκεν» τάφοι  
ΣΤ) δωρεάν τάφοι   
Υποχρεωτικά μεταξύ των μνημείων πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος χώρος 
¨διάδρομος¨(0,50 m2

Οι θανόντες θα ενταφιάζονται σε κενούς τάφους των κοιμητηρίων ,αν υπάρχουν και 
ελλείψει τούτων, στη σειρά μετά τον τελευταίο θανόντα με φροντίδα του τοπικού 
συμβουλίου. Οι τιμής ένεκεν θα ενταφιάζονται δωρεάν. Θεωρούνται  όσοι έχουν 
προσφέρει τις μέγιστες  υπηρεσίες τους στη τοπική κοινωνία καθώς και στη πατρίδα. 
Επίσης δωρεάν θα ενταφιάζονται και οι αποβιώσαντες σε νοσηλευτικά η μη ιδρύματα 
, αγνώστων στοιχείων η άποροι, καθώς και όσοι δεν έχουν συγγενείς η δεν μπορούν 
να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη ταφής.  

) ,ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται με μπετόν. 

Απαγορεύεται η κατασκευή  κτιστών τάφων και μνημείων επί τάφων η οποιασδήποτε 
υπερκατασκευής .Οι κατασκευαστές των διακοσμήσεων και διαμορφώσεων τάφων 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρώς προς τις διατάξεις του κανονισμού, και 
αν από την υπηρεσία κοιμητηρίων μετά  από αυτοψία διαπιστωθούν τυχόν ζημίες , 
κατασκευή αυθαίρετων κατασκευών, εναπόθεση άχρηστων υλικών, τότε   θα υπάρξει 
επιβολή προστίμου που θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ανάλογα με την παράβαση.   
Οι  εργασίες ταφής, εκταφής και η διαφύλαξη οστών πραγματοποιούνται με δαπάνες 
των οικείων του θανόντος   

 
ΑΡΘΡΟ 7

Με πράξη του δημοτικού συμβουλίου ,μπορούν να παραχωρηθούν τάφοι δωρεάν 
τιμής ένεκεν  πρόσκαιρα η στο διηνεκές για την ταφή προσώπων που θα 
αναφέρονται   σ’ αυτή.   

ο 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο

Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας ,σύμφωνα προς το σχεδιάγραμμα των 
κοιμητηρίων της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, καθίσταται υποχρεωτική και 
απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση. 

  

 
 
 

Τ.Κ. Παπαδιανίκων: Παπαδιάνικα 
Τ.Κ. Φοινικίου: Φοινίκι 
Τ.Κ. Δαιμονιάς: Δαιμονιά 
 



ΑΡΘΡΟ  9
Ο δήμος επιβάλλει τέλη για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας, συντήρησης & 
καθαριότητας κ. λ. π. των κοιμητηρίων και των υπηρεσιών τους .  

ο 

Προτείνονται τα εξής τέλη: 
Α) εφάπαξ τέλος ταφής  50,00€ 
Β) ετήσιο τέλος συντήρησης που ανέρχεται  σε 30  € για τους οικογενειακούς τάφους 
,σε  20   € για τους 5ετούς διάρκειας  και 7ετούς διάρκειας (Το τέλος καταβάλλεται 
από το επόμενο έτος ταφής). 
Για την ταφή αποδεδειγμένων απόρων δεν καταβάλλεται κανένα δικαίωμα ταφής 
.Ομοίως δεν καταβάλλεται δικαίωμα ταφής κατά τις περιπτώσεις που η παραχώρηση 
του τάφου γίνεται δωρεάν η  τιμής ένεκεν ,σύμφωνα με το 7ο

 

 άρθρο του παρόντος. 
Για εκταφή ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία στο χώρο του κοιμητηρίου απαιτείται 
ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί 
άδεια θα επιβάλλεται πρόστιμο στον υπεύθυνο ποσού 100,00 €, που θα βεβαιώνεται 
στο Δημόσιο Ταμείο .Το ίδιο πρόστιμο  επιβάλλεται και σε περίπτωση παράβασης 
του παρόντος κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 10
Τα ανωτέρω τέλη και δικαιώματα πρέπει να καταβληθούν εντός του α’ εξαμήνου κάθε 
έτους. 

ο 

Τα δικαιώματα ταφής, εκταφής και αρχικής παραχώρησης προκαταβάλλονται στην    
ταμειακή υπηρεσία   του Δήμου.   

    
  ΑΡΘΡΟ 11ο

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνος  για την  καταβολή των δικαιωμάτων 
,εντός της καθορισμένης προθεσμίας από τον παρόντα κανονισμό ,η δυστροπίας 
καταβολής των δικαιωμάτων που καθορίζει ο κανονισμός αυτός  φροντίζει η δημοτική 
αρχή για την εκταφή του νεκρού χωρίς άλλη διατύπωση και την απόθεση των οστών 
στο γενικό χώρο του χωνευτηρίου    

  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση χώρου μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος .Αν 
κατασκευασθεί μνημείο σε διαστάσεις μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες και σε 
περίπτωση που δε μένει μεταξύ των μνημείων ο προβλεπόμενος χώρος 
¨διάδρομος¨(0,50 m

  

2

 

) (ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθεί με μπετόν )θα 
μετατοπίζεται το μνημείο με ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου χρήσης του χώρου. 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου μετά την παρέλευση της 
προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας από την ταφή, μπορεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρώνεται η παραχώρηση και ο χώρος να επιστρέφει 
στο Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Υλικά κατασκευής η άλλα υλικά ,μετά την κατασκευή θα απομακρύνονται, αλλιώς θα 
απομακρύνονται με φροντίδα του Δήμου και ο υπεύθυνος θα επιβαρύνεται με 
δαπάνη που θα ανέρχεται στο ποσό των  200 €. Από την αρμόδια δημοτική αρχή 
διατάσσεται η υποχρεωτική εκταφή μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου από 
την ταφή του νεκρού  ώστε να μπορεί ο Δήμος να διαθέσει τον τάφο σε άλλον 
σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός . 

      

 
ΑΡΘΡΟ 14ο

Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακού τάφου έχουν οι Τοπικές και Δημοτικές 
Κοινότητες  με από απόφαση των οικείων τοπικών συμβουλίων όπου θα εκφράζεται 
η σύμφωνη γνώμη. 

  

Τα τέλη παραχώρησης οικογενειακών τάφων θα καθοριστούν μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.   



 
ΑΡΘΡΟ 15ο

Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου γίνεται μόνο στο όνομα του 
αιτούντος αποκλειστικά ,θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη από της 
καταβολής στη ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ,  του σχετικού δικαιώματος και της 
εκδόσεως της παραχωρητηρίου πράξης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 16ο

Για την παραχώρηση της χρήσεως οικογενειακού τάφου απαιτούνται ως εξής 
  

Α)Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
Β)Γραμμάτιο εισπράξεως της ταμειακή υπηρεσίας ,που θα ορίζει τα επιβαλλόμενα 
τέλη ή  δικαιώματα  
Γ)Απόφαση εις διπλούν του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τη 
ζώνη, θέση και τον αριθμό του παραχωρούμενου τάφου επί του υφισταμένου 
σχεδιαγράμματος. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αιτούντα ,το δε άλλο 
καταχωρείται στα καταρτισθέντα από την αρμόδια υπηρεσία του  Δήμου  βιβλία και 
τηρείται στο αρχείο. 

 
ΑΡΘΡΟ  17ο

Για τον ενταφιασμό νεκρού στον οικογενειακό τάφο απαιτείται η εξόφληση των 
αντίστοιχων τελών ταφής διαφορετικά θα ενταφιάζεται σε κοινό τάφο ο οποίος θα 
ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Οικογενειακοί τάφοι κ. λ. π. τάφοι, 
των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία από τον Δήμο για λόγους γενικότερης 
διαρρύθμισης των χώρων του νεκροταφείου, μεταφέρονται κατόπιν αποφάσεως του 
Δ. Σ. σε άλλο χώρο κατάλληλο με δαπάνη και φροντίδα του Δήμου. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο

Δεν θα χορηγούνται άδειες για κατασκευή οικογενειακών τάφων ατόμων εν ζωή. 
Δικαίωμα οικογενειακού τάφου στα κοιμητήρια των τοπικών διαμερισμάτων του 
Δήμου Μονεμβασίας έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι .Ως  μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται 
όσοι διαμένουν στο Δήμο Μονεμβασίας και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους ή στο Δημοτολόγιο . 

  

 
ΑΡΘΡΟ 19ο

Α) ο χώρος που παραχωρείται από το Δήμο προς τους αιτούντες οικείου του 
θανόντος δεν αποτελούν γι’ αυτούς  περιουσιακό στοιχείο, ούτε μεταβιβάζεται σε 
τρίτους. 

  

Β) δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν : 
 Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση 
 Ο ή Η σύζυγος του /της 
 Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες και  κατιόντες αυτού. 
 Τα νόμιμα  θετά νομιμοποιηθέντα  αναγνωρισθέντα δικαστικά και εξώδικα και 

υιοθετηθέντα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων. 
 Τα εξώγαμα τέκνα και οι κατιόντες αυτών εφόσον ο αρχικός δικαιούχος του 

δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο είναι γυναίκα. 
 Ο πατέρας ή η μητέρα του και ο πατέρας ή η μητέρα της, σύζυγος του ή του 

συζύγου της.(πεθερός –πεθερά ) 
 Οι αδελφοί ή οι αδελφές που δεν έχουν δική τους οικογένεια υπό τον  όρο της 

έγγραφης συγκατάθεσης του και εάν δεν υπάρχει αυτός(ο 
δικαιούχος),έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου του ή της συζύγου του ή των 
κατιόντων αυτού. 

Γ) οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από τη λύση του 
προηγούμενου από θάνατο ,δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής στους 
οικογενειακούς τάφους . 



Δ)Εκλιπόντος του αρχικού δικαιούχου οικογενειακού τάφου και των ανιόντων η 
κατιόντων  αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας και παρερχομένης της 
5ετίας από της τελευταίας ταφής ή παραιτουμένων των δικαιούχων της περαιτέρω 
χρήσεως περιέρχεται στο Δήμο, ο οποίος μπορεί να διαθέσει αυτό ελεύθερα κατά τις 
διατάξεις του παρόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο

Οικογενειακοί τάφοι που κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνση  από το Δήμο για λόγους 
διαρρυθμίσεως του Νεκροταφείου και μάλιστα των κοινοχρήστων χώρων 
,μεταφέρονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο χώρο με 
Δαπάνη του Δήμου. 

  

 
 

ΑΡΘΡΟ 21
Οικογενειακοί τάφοι χωρίς κανένα στοιχείο για τον κάτοχο ,αφού δεν μπορέσει η 
Δημοτική Αρχή να πληροφορηθεί γι’ αυτόν, διατίθενται ελεύθερα προς χρήση από τη 
Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

ο 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Οικογενειακοί τάφοι ή κοινοί που έχουν γίνει μέχρι την ψήφιση του παρόντος και για 
τους οποίους δεν έχει καταβληθεί τέλος ,για οποιαδήποτε λόγο ( μη ύπαρξη 
κανονισμού  κ.λπ.)θα καταβάλλουν ποσό που θα καθορισθεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τον κατάλογο που θα συντάξει ο Δήμος . 

  

 
ΑΡΘΡΟ 23ο

Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση του προβλεπόμενου  
χρόνου  ,από την  ημερομηνία ταφής ,με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
η οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί  εγγράφως και επί αποδείξει στους συγγενείς 
του νεκρού τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις συνέπειες σε περίπτωση 
παράλειψης τους. 

  

 
 ΑΡΘΡΟ 24ο

Η εκταφή νεκρών από τάφους 5ετούς ή 7ετούς χρήσεως των οποίων οι συγγενείς 
δεν επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον μετά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά 
την παρέλευση ενός χρόνου (παράταση) από της λήξεως της προβλεπόμενης 
διάρκειας. Τα δε οστά των νεκρών μεταφέρονται στο οστεοφυλάκιο .Βεβαιώνεται η 
σχετική δαπάνη εις βάρος των υπόχρεων, συν το πρόστιμο μη συμμόρφωσης στα 
ανωτέρω ,το οποίο ορίζεται στα 200€. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 25ο

Μεταφορά ή εκταφή νεκρών πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο ταφής ενεργείται 
μόνο μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα. Η εκταφή όπως και η μεταφορά των 
οστών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίας υγείας. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 26ο

Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού διαπιστωθεί ότι 
το πτώμα τούτου δεν είναι διαλυμένο παραμένει εντός του τάφου μέχρι την τέλεια 
αποσύνθεση του χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος. Σε περίπτωση 
που κατά την ανόρυξη οικογενειακού τάφου για την ανακομιδή νεκρού 
ενταφιασθέντος την προβλεπόμενη διάρκεια, με την συγκατάθεση των δικαιούχων 
βρεθεί το πτώμα του νεκρού  αδιάλυτο τούτο παραμένει υποχρεωτικά  στον τάφο 
μέχρι την τέλεια αποσύνθεση του χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος . 

  

ΑΡΘΡΟ 27ο  



Απαγορεύεται απόλυτα η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακομιδή των 
οστών των εντός αυτών ταφέντων νεκρών σε περίπτωση απουσίας των δικαιούχων 
των τάφων αυτών.  

 
ΑΡΘΡΟ 28ο

Μετά την εκταφή δεν επιτρέπεται να παραμείνει ο λάκκος ανοικτός. Τα υλικά τα 
προερχόμενα εκ της εκταφής απομακρύνονται με ευθύνη των συγγενών  ή στη 
περίπτωση των οικογενειακών τάφων επανατοποθετούνται ως ήταν προ της 
εκταφής. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 29ο

Η ανακομιδή των οστών από τους κοινούς τάφους διενεργείται υποχρεωτικά υπό των 
ανιόντων ή κατιόντων του νεκρού μετά τη πάροδο του προβλεπόμενης διάρκειας 
ταφής και όχι πέραν του τριμήνου  από της λήξεως αυτής και κατόπιν αιτήσεως  του 
ενδιαφερομένου ,εγκρινομένης από το Δημοτικό Συμβούλιο  ή από το 
εξουσιοδοτημένο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα 
δημιουργήσει κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών. 

  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς του νεκρού δεν μεριμνήσουν για την ανακομιδή και 
διαφύλαξη των οστών αυτή διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, 
μεταφέροντας και τοποθετώντας τα οστά στο χώρο του οστεοφυλακίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 30

 

ο 

Η ανακομιδή των οστών θα διενεργείται είτε από το εξουσιοδοτημένο όργανο της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ,είτε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των οικείων 
του ταφέντος   
 

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η διαφύλαξη των οστών ενεργείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών 
και με ίδια έξοδα: 

  

α) Στο οστεοφυλάκιο  
β) Στους οικογενειακούς τάφους  

      γ) Τα οστά τοποθετούνται μέσα σε ομοιόμορφες οστεοθήκες που θα 
κατασκευάζονται από τους ίδιους ή σε διαμορφωμένες μαρμάρινες που έχει 
κατασκευάσει ο Δήμος ή ιδιώτες αφού πληρωθούν  τα ανάλογα τέλη κόστους . 

 
ΑΡΘΡΟ  32ο

Αντικείμενα ,τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές μέσα η επάνω στους τάφους 
επιστρέφονται στους δικαιούχους συγγενείς εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
με πληρεξούσιο. Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο 
Δήμο. 

  

Παρομοίως περιέρχονται στο Δήμο και κάθε είδους μάρμαρα ,προτομές ή ταφικά 
μνημεία ,τα οποία και θεωρούνται διατηρητέα με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 33ο

Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα 
τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εξής βιβλία : 

  

• Το σχεδιάγραμμα του Νεκροταφείου του κάθε Τοπικής και Δημοτικής 
Κοινότητας. 

• Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής  
• Βιβλίο οικογενειακών τάφων μετ’ ευρετηρίου 
• Βιβλίο οστεοφυλακίων μετ’ ευρετηρίου  
• Βιβλίο ανακομιδής οστών  



• Βιβλίο τιμαλφών κ. λ. π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών  
• Βιβλίο καταχωρήσεως εκδιδομένων γραμματίων εισπράξεων  
 

ΑΡΘΡΟ 34ο

Απαγορεύεται: 
  

α) Η είσοδος παντός και η παραμονή στα Νεκροταφεία των Τοπικών και 
Δημοτικών Κοινοτήτων πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 
β)Η τοποθέτηση και κατεργασία εντός του Νεκροταφείου οποιασδήποτε φύσεως 
υλικών. Η  εργασία των ιδιωτών επί των τάφων θα περιορίζεται μόνο στο 
καθαρισμό , τοποθέτηση ή συναρμολόγηση υλικών χωρίς να παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία. 
δ) Η κατασκευή τάφων υπέργειων ή ημιυπόγειων ύψους μεγαλύτερου των 0.70 Ή 
1μέτρων υπέρ του εδάφους εξαιρουμένων των σταυρών ,ανδριάντων, πλακών 
και εν γένει  διακοσμητικών στοιχείων. 
ε)Η διέλευση ,το δέσιμο ή η βόσκηση ζώων εντός του νεκροταφείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 35ο

Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ,θα ρυθμίζονται 
ανάλογα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα εγκρίνεται από την 
αρμόδια αρχή. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 36ο

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφιση του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η ψήφιση του παρόντος κανονισμού θα δημοσιευθεί σε όλες τις Τοπικές 
και Δημοτικές  Κοινότητες. Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος, 
επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 37ο

Από την ισχύ του παρόντος κανονισμού παύει αυτοδίκαια η ισχύς παντός άλλου 
κανονισμού κοιμητηρίων. Κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε 
πειθαρχική ή ποινική δίωξη με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και κάθε δημότη.       

  

 
 
 

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
            
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                 2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
                                                                 3)  ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                 4) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                 5) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                 6) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ε.Π.Ζ.  
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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