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Από ην πξαθηηθό 8/2005  ζπλεδξίαζεο ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

 
ήκεξα ηελ  6-6-2005, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19.00 ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, χζηεξα απφ 
ηελ αξηζ. πξση. 4993/2-6-2005 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ  θαο Βαζηιηθήο αξξή ,ε 
νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε  
απνδεηθηηθφ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο  (άξζξν 94 Π.Γ. 410/95), γηα ηε 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
Ο Γήκαξρνο θ. Μηιηηάδεο-Ηιίαο Κιάπαο  είλαη παξψλ.  

 
ΘΔΚΑ : «Σξνπνπνίεζε ηεο αξ. 198/2004 απόθαζεο Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ πεξί {ΔΓΘΡΗΔΩ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 
ΘΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ} Γήκνπ Πξέβεδαο». 
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε  φηη ζε ζχλνιν 23 
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  ήηαλ:               
            
               Π Α Ρ Ο Λ Σ Δ               

1. αξξή Βαζηιηθή                                 13. Σζφιεο Πέηξνο 
2. Υαηδφπνπινο Απφζηνινο                     14. Νηνχκνο Ισάλλεο  
3. Λατλάο Υξήζηνο                                 15.Νίηζαο Γεψξγηνο  
4. Σξηβιήο Γεκήηξηνο                                                      
5. Kνπηζηαληθνχιεο  Θσκάο                     ΑΠΟΛΣΔ 
6. νιδάηνο Γεξάζηκνο                          1. Διεπζεξίνπ –Λχξνπ Ινπιία 
7. Πάζρνο Υξήζηνο                               2. Βαζηιάθεο Μηραήι 
8. Νφβαο Γεψξγηνο                                3. Αλεκνδάιεο ππξίδσλ  
9. Παπαγεσξγίνπ Κσλ/λνο                      4. Καδάθνο Γεκήηξηνο 
10.  Νέιιεο Αλαζηάζηνο                           5. Φνληαξάο Δπάγγεινο 
 11. Γθαξηδνλίθαο Ισζήθ                         6. Κνινβφο Θεφδσξνο 
12.   Καιέληδεο Κσλ/λνο                          7. Μαγθιάξαο Γεψξγηνο 
         8. Κάηζελνο Κσλ/λνο 
  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο 
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Λχξνπ, Κάηζελνο  θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νίηζαο, Νέιιεο . 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θα Άλλα – Μαξία αξδειή , ππάιιεινο 
ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 
Αξηζ. Θέκαηνο     : 25ν  
Αξηζ. Απόθαζεο  : 191/2005 



 2 

 
Η Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ..  ηελ εηζήγεζε  ηνπ γξαθείνπ 
Πξνζσπηθνχ (αξκφδηα θα Σζνπηζάλε) πνπ έρεη σο εμήο: 

 «ύκθσλα κε ηελ αξ. 198/2004 απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ , θεθάιαην 
ΗΗΗ Ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ , άξζξν 5 παξ. γ <…..Γηα ηνπο 
πξνϋπάξρνληεο ηάθνπο ……. επηηξέπεηαη  πεξηκεηξηθό θξάζπεδν ……επηθάιπςε 
από ςεθίδα θαη ηνπνζέηεζε απινύ ζηαπξνύ ρσξίο θεθαιάξη> .ύκθσλα κε ηηο 
άδεηεο θαηαζθεπήο κλεκάησλ πνπ εθδίδνληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ , αξκόδηνο θ. Κπνγδάλνο, έρεη επηηξαπεί ε θαηαζθεπή ή δηακόξθσζε ηνπ 
κλεκείνπ κε θεθαιάξη , δηαζηάζεσλ έσο 0,30 Υ 0,50 εθ. 
Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ σο 
πξνο ην άξζξν απηό».  

  
ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο δηάβαζε ηνλ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο θαη θάιεζε ηα κέιε λα 
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
……………………………………………………….. 

Αθνχ έγηλε δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρνληαο ππφςε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Π.Γ. 410/1995 
         

Α Π Ο Φ Α   Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  
 

Σξνπνπνηεί ηελ αξ. 198/2004 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ «Έγθξηζε 
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» σο πξνο ην θεθάιαην ΙΙΙ, 
άξζξν 5 , παξ. γ . Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ  Κνηκεηεξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο 
ζα έρεη πιένλ σο  εμήο:  

 
I. ΗΥΤΟΤΑ ΛΟΚΟΘΔΗΑ 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Η ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ δηέπεηαη: 
1. Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ θψδηθα , Π.Γ. 410/1995 ΦΔΚ Α 231 κε φιεο ηηο κέρξη 

ζήκεξα Ννκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο θαη ηνπ Ν.2539/1997 
πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο ΤΠ.Δ. ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε 
«πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σ.Α., (ΦΔΚ 224 Α΄/1997) ζρέδην 
Ι.Καπνδίζηξηαο). 

2. Αλαγθαζηηθφ λφκν 582/28-9-1968 (ΦΔΚ Α 225) Πεξί Γεκνηηθψλ θαη 
Κνηλνηηθψλ θνηκεηεξίσλ. 

3. Π.Γ. 1128/11-12-80 (ΦΔΚ 284/15-12-80 η.Α΄) Πεξί θαζνξηζκνχ απνζηάζεσλ 
γηα ηελ ίδξπζε θνηκεηεξίσλ. 

4. Νφκνο 547 (ΦΔΚ 56/23-2-1977 ηεχρνο Α΄) Πεξί δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο 
ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

5. Π.Γ. 210/75 (ΦΔΚ 63 Α΄) Πεξί ηαξηρεχζεσο, κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ 
θαη νζηψλ αλζξψπσλ. 

6. Α.Ν. 445/68 (ΦΔΚ 130 Α΄) Πεξί λεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνχ λεθξψλ. 
7. Ν.Γ. 318/69 άξζξν 11 (ΦΔΚ 212 Α) Υξήζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

θηεκάησλ. 
8. Π.Γ. 933/1975 (ΦΔΚ 297 Α΄) Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ζε εληαίν θείκελν λφκνπ 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα. 



 3 

9. Απφθαζε Α5/1210 ηεο 19.4/10.5.1978 (ΦΔΚ 424 Β΄) Πεξί φξσλ ηδξχζεσο 
θνηκεηεξίσλ. 

10. Δ΄ Καλνληζκφο ππ’ αξηζκ. 8/1979 (ΦΔΚ 1/980 ηεχρνο Α΄) ηεο Ιεξάο πλφδνπ 
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο. 

11. Απφ ην άξζξν 19 ηνπ απφ 24/9/1958 Β. Γ/ηνο. 
12. Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 966 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
13. Απφ ηνλ Οξγαληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απφ θάζε άιιε 

ζρεηηθή δηάηαμε Νφκνπ. 
 

II. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΖΚΟΣΗΘΩΛ ΘΟΗΚΖΣΖΡΗΩΛ 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Ο Γήκνο Πξέβεδαο έρεη ζηε θαηνρή ηνπ ηα εμήο θνηκεηήξηα: 

 Σν ππάξρνλ θνηκεηήξην ζηε πφιε Πξέβεδα πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ηεο 
επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζηνλ Οξπδφκπιν, λφηηα ηνπ ζρεδίνπ πφιεο 
ζηελ Αγία Δηξήλε θαη θαηά κήθνο θαη δπηηθά ηεο Δζληθήο νδνχ πξνο Ισάλληλα. 
Έρεη έθηαζε 21,226 ζηξέκκαηα. Δληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ βξίζθνληαη : Ο Ναφο 
ηνπ Αγ. Υξηζηνθφξνπ, έλα θπιάθην θαζψο θαη νηθνγελεηαθνί θαη αηνκηθνί 
ηάθνη. Βφξεηα, δπηηθά θαη λφηηα ππάξρεη ζηξαγγηζηήξηνο αγσγφο βάζνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2.5κ. θαη δηακέηξνπ 1κ. Πεξηκεηξηθά ζηα βνξηλφ, αλαηνιηθφ θαη 
λφηην φξηα ηνπ θνηκεηεξίνπ ππάξρεη πεξίθξαμε πέηξηλε χςνπο ηνπιάρηζηνλ 
2κ. 

 Η επέθηαζε ζην ππάξρνλ θνηκεηήξην ζηε πφιε Πξέβεδα πνπ βξίζθεηαη ζε 
επαθή θαη δπηηθά ηνπ ππάξρνληνο θαη έρεη έθηαζε 6,260 ζηξέκκαηα. Δληφο 
ηεο επέθηαζεο πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζηνχλ: Οζηενθπιάθην, 
λεθξνζάιακνο κε πξνβιεπφκελν εκεξήζην αξηζκφ ζαλάησλ ηνπιάρηζηνλ ηξία, 
αίζνπζα αλακνλήο κε απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο γηα ρξήζε θνηλνχ, θπιηθείν 
θαη ρψξνπο εμππεξέηεζεο αλαγθψλ δηνηθήζεσο (γξαθεία, ηκαηηνθπιάθηα 
εξγαηψλ, απνρσξεηήξηα ληπηήξεο, απνζήθε γηα πιηθά θαη εξγαιεία, θπιάθην, 
θαηάιιειν ρψξν ζπγθεληξψζεσο απνξξηκκάησλ, ζηεγαζκέλν ρψξν 
ζηάζκεπζεο λεθξνθφξαο. Θα δηαζέηεη χδξεπζε θαη απνρέηεπζε. Βφξεηα θαη 
αλαηνιηθά ππάξρεη ζηξαγγηζηήξηνο αγσγφο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 2.5κ. θαη 
δηακέηξνπ 1κ. ελψ δπηηθά ππάξρεη αλνηρηφο αγσγφο φκβξησλ βάζνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1.5κ. θαη δηαηνκήο πιάηνπο 1.5κ. Πεξηκεηξηθά ζηα βφξεην, 
δπηηθφ θαη λφηην φξηα ππάξρεη πεξίθξαμε κε ηζηκεληφιηζα ηνπιάρηζηνλ 2.5κ. 
ηελ επέθηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα ππάξρνπλ κφλν ζπλεζηζκέλνη αηνκηθνί 
ηάθνη ηξηεηνχο ρξήζεο, ρσλεπηήξην θαζψο θαη εηδηθφο ρψξνο γηα ηνλ 
εληαθηαζκφ κε νξζνδφμσλ ή αιινζξήζθσλ. 

 
III. ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΛ ΓΖΚΟΣΗΘΩΛ ΘΟΗΚΖΣΖΡΗΩΛ  
Α. ΔΛΣΑΦΗΑΚΟ ΛΔΘΡΩΛ 
1. Γεληθά 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
α. Ο εληαθηαζκφο ησλ λεθξψλ ελεξγείηαη κφλν ζηα θνηκεηήξηα. Απαγνξεχεηαη ε 
ηαθή ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο θνηκεηεξίσλ ή ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ 
Μνλαζηεξηψλ θαη Ηζπραζηεξίσλ θαζψο θαη ησλ πεξηβφισλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ 
γηα ηνλ εληαθηαζκφ πξνζσπηθνηήησλ πνπ πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην 
ίδξπκα. 
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β. ηα θνηκεηήξηα εληαθηάδεηαη θάζε λεθξφο άζρεηα απφ ην ζξήζθεπκα ή ηελ 
εζληθφηεηά ηνπ. Ο Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαρσξεί ρψξν ζηα δεκνηηθά 
θνηκεηήξηα, γηα εληαθηαζκφ θάζε απνζαλφληνο ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πεξηθέξεηα 
πξνζψπνπ, δεκφηε ή κε, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, ρξηζηηαλνχ ή κε, ζξεζθεπφκελνπ 
ή άζξεζθνπ θ.ι.π. Γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζνδφμσλ, ησλ αιινζξήζθσλ ή ησλ 
άζεσλ ν δήκνο θαζνξίδεη ηδηαίηεξν ρψξν ζην θνηκεηήξην κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Ιεξάο Μεηξφπνιεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, φηη δελ δηθαηνχηαη λα θαηαξγήζεη ην 
ρψξν απηφ ή λα ηνλ ελνπνηήζεη κε άιινπο ρψξνπο, αλ ην επηβάιινπλ νη ιεηηνπξγηθέο 
αλάγθεο ηνπ θνηκεηεξίνπ. 
γ. Η ηαθή θάζε λεθξνχ επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν δψδεθα σξψλ απφ ην λνκίκσο 
πηζηνπνηεζέληα ζάλαην. ε πεξίπησζε λεθξνηνκήο ακέζσο κεηά απφ απηή αθνχ 
ρνξεγεζεί απφ ηελ δεκνηηθή αξρή ε άδεηα ηαθήο.  
Η άδεηα ηαθήο εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν κεηά απφ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
ιεμηάξρνπ φηη θαηαρσξήζεθε ε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζην ζρεηηθφ βηβιίν. 
ε ηδηαίηεξα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη κε βεβαίσζε ηνπ δεκάξρνπ λα 
δνζεί άδεηα ηαθήο, ρσξίο πξνεγνχκελε πηζηνπνίεζε ηνπ ιεμηάξρνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν δήκαξρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο, κέζα ζε δχν 
εκέξεο ην αξγφηεξν, ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ζηνλ αξκφδην ιεμίαξρν, γηα ηε 
ζχληαμε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ. ηε δήισζε απηή αλαγξάθνληαη ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, ην γεγνλφο 
αιιά θαη ν ιφγνο πνπ έγηλε ν εληαθηαζκφο πξν ηεο ζπληάμεψο ηεο. 
 
δ. Ο εληαθηαζκφο λεθξψλ, ησλ νπνίσλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε έλα απφ ηα 
λνζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν 
ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ εάλ ν ζάλαηνο ζεκεηψζεθε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. 
Ο εληαθηαζκφο λεθξψλ  κεηαθεξζέλησλ απφ ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη κφλνλ  εθ’ 
φζνλ ηεξήζεθαλ θαηά ηελ κεηαθνξά νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δηαηάμεηο. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην λεθξφ πξέπεη λα αλαθέξεη: Ολνκαηεπψλπκν, φλνκα 
παηέξα, ειηθία, ηφπνο, εκεξνκελία ζαλάηνπ. Όηη ε ηαξίρεπζε έγηλε κε ηνπο 
επηζηεκνληθνχο θαλφλεο. Όηη ην πηψκα ηνπνζεηήζεθε ζε ιάξλαθα κεηαιιηθή ηεο 
νπνίαο ν ππζκέλαο έρεη ζηξψκα απφ απνξξνθεηηθφ πιηθά εκπνηηζκέλν κε 
αληηζεπηηθή θαη ηαξηρεπηηθή νπζία. ε πεξίπησζε πνπ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε 
κεηαδνηηθή λφζν, πξέπεη λα αλαθέξεηαη φηη ην πηψκα θαιχθζεθε κε ζεληφλη 
βαπηηζκέλν ζε αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Όηη ε κεηαιιηθή ιάξλαθα έρεη θιεηζηεί θαη 
ζηεξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζή ηεο εληφο αεξνζηεγνχο 
μχιηλνπ θέξεηξνπ. 
ε. Η ηαθή ησλ λεθξψλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο μχιηλσλ θέξεηξσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε δηάιπζή ηνπο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηαθήο λεθξψλ εθ ηνπ 
εμσηεξηθνχ ζε κεηαιιηθφ θέξεηξν. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζεο θέξεηξνπ κε 
θάιπκκα απφ γπαιί ή άιιεο αλζεθηηθήο χιεο, εθηφο εάλ απηφ είλαη αλαπφζπαζην 
κέξνο ηνπ θέξεηξνπ θαη ζάβεηαη κε ην λεθξφ. 
2. Σάθνη 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
α. Οη ρψξνη (ηάθνη) πνπ ππάξρνπλ θαη παξαρσξνχληαη κέζα ζηα Κνηκεηήξηα γηα ηελ 
ηαθή ησλ λεθξψλ θαζνξίδνληαη κε ζρεδηαγξάκκαηα (ηνπνγξαθηθά – ηαθνιφγηα) πνπ 
εθπνλνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
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β. Η πηζηή εθαξκνγή ησλ ζρεδηαγξακκάησλ απηψλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη θακία παξέθθιηζε απφ απηά . 
γ. Γελ επηηξέπεηαη θακία πξνζζήθε ηάθνπ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ηαθνινγίνπ. 
δ. ηα θνηκεηήξηα επηηξέπνληαη κφλν ζπλεζηζκέλνη ηάθνη. Οη ζπλεζηζκέλνη ηάθνη ζα 
έρνπλ δηαζηάζεηο γηα ηνπο ελήιηθεο κήθνο 2.20κ. θαη πιάηνο 1.0κ. θαη γηα ηα παηδηά 
κήθνο 1.10κ. θαη 0.50κ. αληίζηνηρα, γεληθφ δε βάζνο 1.80κ. πεξίπνπ. Ο ππζκέλαο 
ησλ ηάθσλ ζα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1.0κ. ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε 
νπνηνπδήπνηε παξεπξηζθφκελνπ δξφκνπ. 
ε. Οη ηάθνη πξέπεη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 0.50κ., ε νπνία ππνινγίδεηαη 
απφ ηα φξηα ηεο εθζθαθήο. 
δ. Οη ηάθνη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ, γεκίδνπλ θαιά κε γαηψδε πιηθά κέρξη 
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ απφ απηή ζρεκαηίδεηαη γεψινθνο χςνπο 
ηνπιάρηζηνλ 0.25κ. πεξίπνπ. 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 
α. Η εθηέιεζε έξγσλ δηαθνζκήζεσο θαη δηακνξθψζεσο ησλ  ηάθσλ δηελεξγείηαη 
κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην αξκφδην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, θαηφπηλ 
αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ππνβνιή ζρεδίσλ θαη κε θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα θαηαζθεπή νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ ηάθνπ, πνπ θαζνξίδεηαη 
κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα ζρέδηα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Καλνληζκνχ θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ.  
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο αδείαο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζην πξφζσπν 
(δηθαηνχρν) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ παξαρσξεζέληα απφ ηνλ Γήκν ηάθν, ην 
χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη 
επηδηφξζσζε ή επαλαθαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηαθφζκεζεο - δηακφξθσζεο ζχκθσλα 
κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο αλαιακβάλεη ν Γήκνο 
ηελ ππνρξέσζε απηή θαη ρξεψλεη ην θφζηνο  ζην πξφζσπν (δηθαηνχρν) πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηνλ ηάθν πνπ έρεη παξαρσξήζεη ν Γήκνο. 
β. Απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ε παξαρψξεζε ηάθσλ 
ζηα θνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ ζα είλαη ηξηεηνχο ή πεληαεηνχο (ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) ρξήζεο. Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε 
πφιε Πξέβεδαο ε παξαρψξεζε ζα είλαη κφλν ηξηεηνχο ή πεληαεηνχο ρξήζεο. Οη 
ηάθνη ζα είλαη ζπλεζηζκέλνη, αηνκηθνί. 
γ. Γηα ηελ δηαθφζκεζε – δηακφξθσζε ησλ ηξηεηνχο ή πεληαεηνχο ρξήζεο ηάθσλ , 
ζα επηηξέπεηαη: Πεξηκεηξηθφ θξάζπεδν δηαρσξηζκνχ ηνπ ηάθνπ απφ κπεηφλ  
πιάηνπο 10 εθ. θαη χςνπο 20 εθ. απφ ην πςφκεηξν ηνπ παξαπιεχξνπ 
δηακνξθσκέλνπ δηαδξφκνπ. Δπηθάιπςε ηνπ ηάθνπ κε ςεθίδα ή γξαζίδη, θαη 
ηνπνζέηεζε απινχ ζηαπξνχ ή πιάθαο ρσξίο θεθαιάξη.  
Γηα ηνπο πξνυπάξρνληεο ηάθνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ ζα επηηξέπεηαη: Πεξηκεηξηθφ θξάζπεδν δηαρσξηζκνχ ηνπ ηάθνπ απφ 
κπεηφλ πιάηνπο 10 εθ. θαη χςνπο 20 εθ. απφ ην πςφκεηξν ηνπ παξαπιεχξνπ 
δηακνξθσκέλνπ δηαδξφκνπ. Δπηθάιπςε ηνπ ηάθνπ κε ςεθίδα, γξαζίδη ή 
καξκάξηλεο ηαθφπιαθαο θαη θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε ηνπ κλεκείνπ κε θεθαιάξη 
δηαζηάζεσλ έσο 0,30 Υ0,50 εθ. Απαγνξεχεηαη ε πιήξεο ή κεξηθή  θάιπςε ηνπ 
ηάθνπ κε κπεηφλ, γηαηί δπζρεξαίλεη ηελ εθηαθή, απμάλεη ην θφζηνο απηήο θαη 
δπζρεξαίλεη ηε δηάιπζε ηνπ πηψκαηνο, αιιά θαη δεκηνπξγεί δπζάξεζηε θαηάζηαζε 
ζηνπο νηθείνπο ηνπ λεθξνχ. 
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Κάζε ηπρφλ δηαθνξά ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο έξγσλ δηαθφζκεζεο - δηακφξθσζεο  
ζηνπο ηάθνπο, θαζψο θαη ηνπ έιεγρνπ απηψλ, ζα ιχλεηαη κε απηνςία, ηνπ 
ππεπζχλνπ ππαιιήινπ κεραληθνχ, κε ηελ παξνπζία ηνπ πξ/λνπ ηεο ππεξεζίαο 
πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
δ. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηζηψλ ηάθσλ (ζφισλ) θαζψο θαη κλεκείσλ επί 
ηάθσλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή νηαζδήπνηε ππεξθαηαζθεπήο. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 
α. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ δηαθνζκήζεσλ θαη δηακνξθψζεσλ ηάθσλ εγγξάθνληαη ζε 
εηήζηα κεηξψα θαηαζθεπαζηψλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ πνπ ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην 
ηκήκα πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ εγγξαθή απηή απαηηείηαη πξνζθφκηζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκ. πκβνχιην. Η 
εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή 
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο θαη ζα αλαθέξεηαη ζαλ «εγγχεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηηο εξγαζίεο, ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
αρξήζησλ πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ εθηφο απηψλ πνπ 
πξνβιέπεη ε άδεηα, θαζψο θαη ηελ επί ηφπνπ θαηαζθεπή πιηθψλ πνπ απαγνξεχεηαη». 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα έρεη ηζρχ γηα έλα έηνο , ζα επηζηξέθεηαη κε ην πέξαο ηνπ 
έηνπο θαη ζα αλαλεψλεηαη γηα ην επφκελν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη ηηο έγγξαθεο ή κε 
ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ηφηε ζα εθπίπηεη ππέξ 
ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθφζκεζε – δηακφξθσζε  ηνπ ηάθνπ γίλεηαη απφ ηνπο 
νηθείνπο ηνπ λεθξνχ, ηφηε ε εγγχεζε ζα πξνθαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε γηα 
ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη 
απφ ην Γεκ. πκβνχιην. 
β. Οη θαηαζθεπαζηέο, εξγνιήπηεο θαη εξγαηνηερλίηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη απζηεξψο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαη 
ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηα Κνηκεηήξηα, ππεξεζία πεξηβάιινληνο 
ηνπ Γήκνπ. 
Κάζε παξάβαζε απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ, ησλ λφκσλ θαη ησλ ππνδείμεσλ ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπεξηθνξά αλάξκνζηε πξνο ηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 
απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπ παξαβάηε ζηα Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, γηα 
έλα κήλα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο γηα δεχηεξε θνξά ζα θάλεη παξάβαζε 
ηφηε ζα επηβάιιεηαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα Κνηκεηήξηα γηα έλα έηνο. Οη 
παξαβάζεηο βεβαηψλνληαη απφ ην ηκήκα πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη φιεο νη 
πξναλαθεξφκελεο πνηλέο ζα ηζρχνπλ απηφκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο 
ζπλερίδεη λα θάλεη παξαβάζεηο θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, ηφηε κε απφθαζε 
Γεκάξρνπ απνθιείεηαη απηφο θαη νη ππάιιεινί ηνπ δηα παληφο απφ εξγαζίεο 
δηαθφζκεζεο – δηακφξθσζεο εληφο ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Β. ΑΛΑΘΟΚΗΓΖ ΟΣΩΛ – ΟΣΔΟΦΤΙΑΘΗΑ 
1. Έλλνηα 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
“Αλαθνκηδή λεθξνχ” νλνκάδεηαη ε κεηαθνξά γεληθά απφ ηνλ ηάθν, ησλ νζηψλ ηνπ 
λεθξνχ χζηεξα απφ πιήξε απνζχλζεζε ηνπ πηψκαηνο, γηα λα θπιαρηνχλ ή λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε άιιν κέξνο. Σα νζηά θπιάζζνληαη ζην νζηενθπιάθην, ζην ρψξν 
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δειαδή ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ είλαη ζηεγαζκέλνο ή θιεηζηφο θαη πεξηιακβάλεη 
θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ.  
Δάλ δελ πξφθεηηαη λα θπιαρηνχλ, ηα νζηά κεηά ηελ αλαθνκηδή ηνπνζεηνχληαη ζην 
ρσλεπηήξην. “Υσλεπηήξην” νλνκάδεηαη ν ρψξνο ζην έδαθνο ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ. 
2.Υξόλνο αλαθνκηδήο 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 
α. Απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, γηα ηα λεθξνηαθεία 
ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηε πφιε Πξέβεδα ζα ηζρχεη 
κφλν ην δηθαίσκα ηξηεηνχο ρξήζεο ησλ ηάθσλ. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνζψπνπ 
(δηθαηνχρνπ) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ παξαρσξεζέληα γηα ηξηεηή ρξήζε ηάθν,  
γηα ζνβαξφ ιφγν θαη εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ( 
ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε παξάηαζε δελ ζα εκπνδίζεη ηελ νκαιή ηαθή 
ησλ λεθξψλ), κπνξεί λα παξαηαζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηάθνπ γηα δχν αθφκε 
ρξφληα, κε απφθαζε Γεκάξρνπ. ε εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα 
δνζεί παξάηαζε πέξαλ ηεο δηεηίαο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Σν δηθαίσκα ηξηεηνχο ρξήζεο ηνπ ηάθνπ θαη ην δηθαίσκα παξάηαζεο θαηαβάιινληαη 
πξνθαηαβνιηθά, ην δε χςνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
β. Η αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ γίλεηαη φηαλ ιήμεη ε ηξηεηία ή πεληαεηία θαη απαηηείηαη ε 
παξνπζία ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε απφ απηή ηεο ηαθήο. 
Δάλ δελ πξνζέιζνπλ  ή ζε πεξίπησζε άξλεζήο ησλ λα πξνβνχλ ζηελ εθηαθή, αξθεί 
ε παξνπζία ελφο κφλν. Δάλ κεηά  ηελ παξέιεπζε ελφο κήλα απφ ηε ιήμε ηεο 
ηξηεηίαο ή πεληαεηίαο, δελ πξνζέιζνπλ νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ γηα νηνλδήπνηε 
ιφγν, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ πξνβαίλεη ζηελ αλαθνκηδή θαη ζηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην θνηλφ ρσλεπηήξην. 
Όηαλ ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ γίλεηαη παξεπξηζθνκέλσλ ησλ ζπγγελψλ ζηελ ηξηεηία 
ή πεληαεηία, ή κεηά απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ, ηφηε απηνί ππνρξενχληαη λα 
θαηαβάιινπλ  ην εηδηθφ ηέινο, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
Η αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ γίλεηαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο ππεξεζίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ. 
γ. Μεηαθνξά ή εθηαθή ησλ λεθξψλ πξηλ ηελ ηξηεηία ή πεληαεηία ελεξγείηαη κφλν 
κεηά απφ εληνιή εηζαγγειέα θαη θαηαβάιιεηαη  εηδηθφ ηέινο , πνπ θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
δ. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα νηθνγελεηαθνχο ή 
αηνκηθνχο ηάθνπο δελ ηζρχεη ε ηξηεηήο ή πεληαεηήο ή γεληθά ε αλαθνκηδή ησλ 
νζηψλ ησλ λεθξψλ ρσξίο ηελ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ. 
ε πεξίπησζε αηηήζεσο ζπγγελψλ γηα αλαθνκηδή λεθξνχ θαη κεηαθνξά ησλ νζηψλ 
ηνπ λεθξνχ ζην νζηενθπιάθην, ζα ηζρχεη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ζα θαηαβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο γηα ηελ αλαθνκηδή ηνπ λεθξνχ, 
αιιά δελ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο γηα ηελ θχιαμε ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην. Οη 
ηάθνη αηνκηθνί ή νηθνγελεηαθνί ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ 
επηζηξέθνπλ ζηε πιήξε δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο θαη κπνξνχλ λα 
παξαρσξεζνχλ πάιη κφλν γηα ηξηεηή ή πεληαεηή ρξήζε θαη εθ’ φζνλ δελ εκπνδίδνπλ 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ ή εθ’ φζνλ θξηζεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ φηη 
θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξαρψξεζε ηνπ ηάθνπ. 
ε. Η ηαθή ησλ λεθξψλ, ε αλαθνκηδή θαη κεηαθνκηδή ησλ νζηψλ, ελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκφζηαο πγείαο. 
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δ. Αλ θαηά ηελ αλφξπμε ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ λεθξνχ δηαπηζησζεί 
φηη ην πηψκα δελ έρεη δηαιπζεί ηειείσο, παξακέλεη ζηνλ ηάθν γηα έλα έηνο αθφκα ή 
κεηαθέξεηαη θαη εληαθηάδεηαη ζε εηδηθφ ρψξν, γηα έλα ρξφλν. 
ε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αλφξπμε νηθνγελεηαθνχ κνλνχ ή δηπινχ ηάθνπ (πνπ 
ππάξρνπλ ζηα θνηκεηήξηα κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 
ιεηηνπξγίαο), γηα ηελ ηαθή λεθξνχ, βξεζεί ην πηψκα αδηάιπην, δελ κεηαθέξεηαη 
αιιά παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηάθν θαη ν λένο λεθξφο εληαθηάδεηαη ζε λέν 
ηάθν ηξηεηνχο ή πεληαεηνχο ρξήζεο, κε δπλαηφηεηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο ή 
πεληαεηίαο,  λα γίλεη αλαθνκηδή ησλ νζηψλ, θαη κεηαθνξά απηψλ θαη εληαθηαζκφο 
ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα θαηαβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο γηα 
ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη κεηαθνξά θαη εληαθηαζκφ απηψλ ζηνλ νηθνγελεηαθφ 
ηάθν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
ζ. Η αλαθνκηδή ζαλφληνο απφ ινηκψδεο λφζεκα ή απφ λφζεκα πνπ ππάγεηαη ζην 
Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, δελ επηηξέπεηαη πξηλ παξέιζεη ηξηεηία ή δεθαεηία 
αληίζηνηρα απφ ηνλ εληαθηαζκφ. 
3. Οζηενθπιάθηα 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ην θνηκεηήξην ιεηηνπξγεί νζηενθπιάθην γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ 
αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ, θαζψο θαη ησλ δνρείσλ θχιαμεο ηεο ηέθξαο ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαχζεσο ησλ λεθξψλ. 
Σν νζηενθπιάθην ζα απνηειείηαη απφ ζηεγαζκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίνλ ζα ππάξρνπλ 
ζπξίδεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0.30κ.*0.30κ.*0.55κ. γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ 
νζηενζεθψλ. Οη ζπξίδεο ζα θιείλνπλ κε εμσηεξηθά ζπξφθπιια γηα λα κε θαίλνληαη 
νη νζηενζήθεο. Σν νζηενθπιάθην ζα θσηίδεηαη θαη ζα αεξίδεηαη πνιχ θαιά. 
Οη ζπξίδεο ηνπ νζηενθπιαθίνπ ζα απεηθνλίδνληαη ζε ζρεδηάγξακκα ηνπ ηκήκαηνο 
πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ  θαη ζα αξηζκνχληαη. 
Οη νζηενζήθεο πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ ζπξψλ ηνπ νζηενθπιαθίνπ ζα είλαη 
καξκάξηλεο θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ  ππάξρνπλ 
ζην ηκήκα πεξηβάιινληνο. 
Σν δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ζπξίδσλ ηνπ νζηενθπιαθίνπ γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ νζηψλ 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε εθάπαμ πνζφ θαη γηα δηαξθή 
ρξήζε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ νζηψλ ηφηε ηα 
νζηά κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο κεηαθέξνληαη απφ ηηο νζηενζήθεο θαη ηνπνζεηνχληαη 
ζην θνηλφ ρσλεπηήξην. 
Οη άπνξνη έρνπλ δσξεάλ δηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ κε απφθαζε Γεκάξρνπ. 
 
Γ. ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΟΗ ΣΑΦΟΗ 
1.Γεληθά 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 
Ο Γήκνο κπνξεί λα παξαρσξεί ζε ηδηψηεο ηδηαίηεξν δηθαίσκα γηα νξηζκέλν ρξφλν 
ηαθήο ηνπ θνηκεηεξίνπ, γηα ηε ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, φπνπ έρεη δηθαίσκα 
εληαθηαζκνχ κφλνλ ν δηθαηνχρνο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Η παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ κε ηε κνξθή 
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεο παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο 
δεκνηηθνχ πξάγκαηνο θαη ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία κπνξεί λα 
πξνζβιεζεί κε αίηεζε αθπξψζεσο. 
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Ο ρψξνο επί ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη δηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, δελ 
απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο κε πξάμεηο ζε δσή ή αηηία ζαλάηνπ. 
Αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην δήκν επηηξέπεηαη εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πξάμε παξαρψξεζεο ή φηαλ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
Απφ ηελ λνκνινγία έγηλε δεθηφ, φηη νη δήκνη κπνξνχλ λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηε 
ζχζηαζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο απφ πιεπξάο 
ρψξνπ θαη πιεζπζκνχ. Απηφ φκσο αθνξά ηε κειινληηθή ζχζηαζε νηθνγελεηαθψλ 
ηάθσλ θαη φρη ηελ αλαηξνπή ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 
παξειζφλ. 
Γεληθά, ε παξαρψξεζε ηάθσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο (νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλψλ) 
είλαη δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία δελ κπνξεί θαη’ αξρήλ λα αλαθιεζεί παξά κφλνλ αλ 
ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θαη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλάθιεζε ηεο 
πξάμεο παξαρψξεζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, γηα ην ιφγν φηη ππάξρεη έιιεηςε ρψξνπ 
ζην θνηκεηήξην, δελ είλαη λφκηκε. 
2.ύζηαζε νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 
Η ζχζηαζε θαη ε παξαρψξεζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ελεξγείηαη θαη γίλεηαη κφλν 
κεηά απφ αίηεζε, ζεσξείηαη δε νινθιεξσκέλε κε ηελ θαηαβνιή ζην Γεκνηηθφ 
ηακείν ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηεο έθδνζεο παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο απφ ην 
Γήκαξρν. 

Απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, απαγνξεχεηαη ε 
παξαρψξεζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, ζην  θνηκεηήξην. 

Γηαηεξνχληαη φινη νη ππάξρνληεο νηθνγελεηαθνί ηάθνη, εθηφο αλ ηα πξφζσπα 
(δηθαηνχρνη) ησλ νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ απνθαζίζνπλ ηελ αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ, 
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην ή παξαηηεζνχλ απφ ηελ ρξήζε 
ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηάθνη έξρνληαη ζηε πιήξε δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ θαη 
δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή κε κφλν ζαλ ζπλήζεηο θαη γηα ηξηεηή ή πεληαεηή 
ρξήζε. 
3. Γηθαηνύρνη 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 
α. ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν έρνπλ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο : 

 Σν πξφζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη παξαρψξεζε θαη ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 
ζπληζηάηαη ν νηθνγελεηαθφο ηάθνο (αξρηθφο δηθαηνχρνο). 

 Ο ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 Οη θαη’ επζείαλ γξακκή αληφληεο ηνπ δηθαηνχρνπ, δειαδή νη γνλείο, ν 

παππνχο θαη ε γηαγηά θ.ι.π. 
 Οη θαη’ επζείαλ γξακκή θαηηφληεο ηνπ δηθαηνχρνπ, καδί κε ηνπο (ηηο) 

ζπδχγνπο θαη ηνπο θαηηφληεο ηνπο, δειαδή ηα λφκηκα, ζεηά θαη 
αλαγλσξηζζέληα ηέθλα κε ηνπο (ηηο) ζπδχγνπο ηνπο θαη νη εγγνλνί, νη 
δηζέγγνλνη, νη ηξηζέγγνλνη θ.ι.π ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Δάλ ε αξρηθή 
δηθαηνχρνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ είλαη γπλαίθα, δηθαίσκα ηαθήο ζηνλ 
νηθνγελεηαθφ ηάθν ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, έρεη θαη ην εμψγακν 
ηέθλν ηεο. 

 Ο παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ (ή ηεο) ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. 
 Οη αδειθνί ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθ’ 

φζνλ ζπγθαηαηίζεηαη εγγξάθσο ν ηειεπηαίνο θαη, εάλ απηφο δελ ππάξρεη, ν 
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ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ. Η  έγγξαθε ζπγθαηάζεζε είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε 
αδειθνχο ή αδειθέο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. 

β. Καη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί ν 
εληαθηαζκφο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ 
δηθαηνχρν θαη ηνλ (ή ηελ ) ζχδπγφ ηνπ θαη κε άιιν βαζκφ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή 
αγρηζηείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπγθαηαηίζεηαη εγγξάθσο ν αξρηθφο δηθαηνχρνο 
θαη εάλ απηφο δελ ππάξρεη, ν (ε) ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε 
απηή θαηαβάιιεηαη ζην δήκν ηδηαίηεξν δηθαίσκα ζην κηζφ εθείλνπ πνπ απαηηείηαη γηα 
ηε ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. 
Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ δηθαηνχρσλ θαη λα επηηξέςεη ηελ 
ηαθή ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη άιισλ πξνζψπσλ, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 
ζην παξφλ άξζξν, έζησ θαη αλ ζπγθαηαηίζεηαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ή ν (ε) ζχδπγνο 
θαη νη θαηηφληεο ηνπ. Δίλαη παξάλνκε θαη γηαπηφ απαγνξεχεηαη ε παξαίηεζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, κε ηνλ φξν λα πεξηέιζεη ην δηθαίσκα ζε ηξίην 
πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεη ν ίδηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξαίηεζε (έζησ θαη αλ 
γίλεηαη γηα νξηζκέλν πξφζσπν) είλαη απφιπηε θαη ν ηάθνο πεξηέξρεηαη ζην δήκν, 
πνπ κπνξεί λα ηνλ δηαζέζεη ειεχζεξα. 
γ. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ησλ νπνίσλ έρνπλ εθιείςεη νη δηθαηνχρνη, πεξηέξρνληαη ζην 
δήκν κεηά πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ, πνπ 
κπνξεί λα ηνπο δηαζέζεη ειεχζεξα.  Σα νζηά πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηνλ ηάθν 
θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ νζηενθπιαθίνπ γηα ηξηεηία κε ηελ πάξνδν ηεο 
νπνίαο ηνπνζεηνχληαη ζην θνηλφ ρσλεπηήξη. 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε έιιεηςε δηθαηνχρσλ, ν δήκνο κπνξεί λα θαιέζεη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, γηα λα θαηαζέζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηε ζπγγέλεηά ηνπο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν. 
4. Σηκεηηθή δηάζεζε ηάθσλ ή δηάζεζε ηάθσλ ιόγσ απνξίαο 
ΑΡΘΡΟ 13Ο 
α. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε δσξεάλ παξαρψξεζε 
ηάθσλ, ζαλ εθδήισζε ηηκήο ζε πξφζσπα πνπ κε ηελ θνηλσληθή ή πνιηηηθή ηνπο 
δξάζε πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην δήκν ή ζην έζλνο γεληθφηεξα. 

Ο ραξαθηήξαο ησλ ηάθσλ απηψλ είλαη πξνζσπηθνί, ην δηθαίσκα ησλ νπνίσλ δελ 
ππάξρεη κε ηελ αλαθνκηδή ηνπ λεθξνχ, κεηά ηξηεηία ή πεληαεηία, νπφηε ν δήκνο 
κπνξεί λα ηνπο δηαζέζεη γηα ηελ ηαθή άιισλ πξνζψπσλ. 
Δπίζεο είλαη δπλαηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ηα νζηά ησλ πην πάλσ 
λεθξψλ λα ηνπνζεηνχληαη δσξεάλ ζε κία απφ ηηο νζηενζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζην 
νζηενθπιάθην. 
β. Άπνξνη εληαθηάδνληαη δσξεάλ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ (εθ’ φζνλ πηζηνπνηείηαη 
ε απνξία ηνπο).  
 
IV. ΓΗΟΗΘΖΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

Α. ΓΗΟΗΘΖΖ 
ΑΡΘΡΟ 14Ο 
Η εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ απηφ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 15Ο 
 Σελ επνπηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ αζθεί ν πξ/λνο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ , ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο θαη ηηο εληνιέο 
ηνπ Γεκάξρνπ. 

 Η δηάζεζε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ελεξγείηαη απφ 
ηνλ πξν/λν ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
ππεξεζίαο. 

 Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κνηκεηεξίνπ θέξεη θαζνξηζκέλε ζηνιή. Σν 
πξνζσπηθφ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο πξνζεξρφκελνπο, κε 
επγέλεηα θαη εππξέπεηα, λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πξνζπκία θαη λα κελ 
δίλεη αθνξκέο γηα παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο. 

 Απαγνξεχεηαη ζην ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κνηκεηεξίνπ 
θάζε αλάκημε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζχζηαζε εξγνιεπηψλ, εξγνιάβσλ 
θεδεηψλ ή άιισλ παξαγφλησλ, ζε ελδηαθεξφκελεο νηθνγέλεηεο, γηα 
θαηαζθεπή έξγνπ επί ηάθνπ, γηα ηέιεζε θεδεηψλ, κλεκνζπλψλ θ.ι.π. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη θάζε νηθνλνκηθή ηνπ ζρέζε κε ηνπο εξγνιάβνπο ή παξάγνληεο 
εθηφο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 
Αλ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξάβαζε ζηα πξναλαθεξφκελα θηλείηαη θαηά ην 
ππαιιήινπ ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

 Η ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεξεί φια ηα βηβιία θαη ηα ινηπά παξαζηαηηθά 
δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

 Όζνη δηαηεξνχλ ηάθνπο ζην Γεκνηηθφ θνηκεηήξην είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
έρνπλ απηνχο ζε θαιή θαη εππξεπή θαηάζηαζε θαη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο 
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Σάθνη πνπ έρνπλ αλάγθε επηζθεπήο γηα ιφγνπο 
εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη πγείαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζεο, ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πνπ δίλεηαη απφ ηελ 
ππεξεζία, δηαθνξεηηθά νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ην Γήκν κε 
δαπάλεο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ππφρξεσλ, θαη ρξεψλεη ηα δαπαλεζέληα 
ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ηάθνπ. 

 Η είζνδνο ζην Κνηκεηήξην είλαη ειεχζεξε απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηελ δχζε 
ηνπ ήιηνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ζην Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην ε είζνδνο, ε θπθινθνξία θαη ε 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ή άιισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ επηζθέπηεο, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαπήξσλ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ δελ κπνξνχλ 
δηαθνξεηηθά λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο, αιιά 
πάληνηε κε άδεηα Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ πξντζηάκελνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην Γεκνηηθφ θνηκεηήξην αηφκσλ πνπ ζπλνδεχνπλ 
νηθηαθά δψα θαη βξέθε. 

 Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα εξγνιάβσλ, θαηαζθεπαζηψλ δηαθνζκήζεσο θαη 
δηακνξθψζεσο ηάθσλ, καξκαξνγιππηψλ ή άιισλ πνπ εθηεινχλ έξγα ζην 
Γεκνηηθφ θνηκεηήξην, πνπ ζθνπφ ζα έρεη ζηε πξνζέιεπζε πειαηψλ, ηελ 
δηαηάξαμε ηεο θνζκηφηεηαο θαη επηαμίαο ζην θνηκεηήξην, ιφγσ 
επαγγεικαηηθψλ αληαγσληζκψλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξσλ ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα 
απνζήθεπζε πιηθψλ ή γηα απφξξηςε παιαηψλ πιηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πξ/λν ηνπ ηκήκαηνο πεξηβάιινληνο παξαβάζεηο 
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ζηα πξναλαθεξφκελα ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε παξάγξαθν β 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 Απαγνξεχεηαη ε θνπή ή ε θχηεπζε δέλδξσλ θαη γεληθφηεξα δηακνξθψζεηο 
πξαζίλνπ ζην θνηκεηήξην ρσξίο κειέηε ηνπ γξαθείνπ πξαζίλνπ ηνπ ηκήκαηνο 
πεξηβάιινληνο. 

 Αληηθείκελα (θηλεηά πξάγκαηα) ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά ηηο αλαθνκηδέο 
πάλσ ή κέζα ζηνπο ηάθνπο , επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ηάθσλ ή 
ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο, εθ’ φζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα 
πιεξεμνπζίνπ θαηά ηελ αλαθνκηδή, εθηφο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ έρνπλ 
ηζηνξηθή ή θαιιηηερληθή αμία θαη γηα ηελ ηχρε ησλ  νπνίσλ απνθαζίδεη ην 
Γεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δάλ δελ παξαβξίζθεηαη θαλείο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 
ηνπ ηάθνπ ηφηε ηα αληηθείκελα απηά πεξηέξρνληαη ζην Γήκν. 

 Κάζε είδνπο κάξκαξα θαη αληηθείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθνκηδέο ή απφ 
παξάιεηςε ρξήζεο πεξηέξρνληαη ζην Γήκν, θπιάζζνληαη κε επζχλε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη δηαηίζεληαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 
θνηκεηεξίνπ θάζε είδνπο αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο. 

 θειεηνί ζηεθάλσλ ή θνληάξηα απηψλ, κεηά ηελ ηξηήκεξν ελαπφζεζή ηνπο 
ζηνπο ηάθνπο θαη εθ’ φζνλ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απνξξίκκαηα, δηαηίζεληαη κε δεκνπξαζία ελψπηνλ ηεο 
δεκαξρηαθήο επηηξνπήο κε ηνπο φξνπο , πεξηνξηζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 
ζπληάζζνληαη απφ ην ηκήκα πεξηβάιινληνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
εκθαληζηεί ή δελ αλαθεξπρηεί πιεηνδφηεο θαηά ηελ δεκνπξαζία , 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απνξξίκκαηα. 

 Όηαλ νζηά απφ ην Οζηενθπιάθην απνξξίπηνληαη ζην Υσλεπηήξην ζχκθσλα 
κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο, νη νζηενζήθεο ηνπο 
πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θαη κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο εθπνηνχληαη ή 
θαηαζηξέθνληαη θαη απνξξίπηνληαη εθ’ φζνλ θξίλνληαη αθαηάιιεια. 

 Αληηθείκελα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία αθαηάιιεια κε επζχλε 
ηνπ πξ/λνπ πεξηβάιινληνο αρξεζηεχνληαη θαη απνξξίπηνληαη. 

 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ 
(Ιεξνηειεζηίεο, αλφξπμε ηάθσλ, ζηνιηζκφ εθθιεζίαο, άλακκα θαλδειηψλ , 
θαζαξηφηεηα θ.ι.π.)  θαηαβάιινληαη ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 ε εκθαλή ζεκεία ηνπ θνηκεηεξίνπ ηνπνζεηνχληαη πίλαθεο πνπ αλαγξάθνληαη 
ηα δηθαηψκαηα ηνπ δήκνπ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ή 
ζπγγελψλ ησλ λεθξψλ. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ησλ 
αξηζκψλ ησλ ηάθσλ θαη ησλ δξφκσλ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Οη επηγξαθέο πάλσ 
ζηνπο ηάθνπο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 
αιινδαπνχο πνπ έρνπλ εληαθηαζηεί επηηξέπνληαη μελφγισζζεο επηγξαθέο κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηε ζπλέρεηα ζα ππάξρεη κεηάθξαζε απηψλ ζηελ 
Διιεληθή. 
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Β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
1.Έζνδα θνηκεηεξίσλ θαη Ηεξώλ Λαώλ 
α. Υαξαθηήξαο εζόδσλ 
ΑΡΘΡΟ 16Ο 

 Σα έζνδα ηνπ δήκνπ απφ ηα θνηκεηήξηα είλαη δηθαηψκαηα ή ηέιε πνπ 
επηβάιινληαη γηα ηελ κεξηθή ή νιηθή θάιπςε ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη 
ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ.  

 Σα έζνδα ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε 
θαη ε δηαρείξηζε αλήθεη ζηνπο δήκνπο, δηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα 
ηελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε, ηελ επέθηαζε, ηε βειηίσζε θαη ηε δηαηήξεζε 
γεληθά ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ λανχ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θνηκεηεξίνπ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζήο ηνπ. Δάλ ππάξρεη πεξίζζεπκα, δηαηίζεηαη 
απφ ην δήκν γηα άιινπο ζθνπνχο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή, βειηίσζε, 
επέθηαζε θαη γεληθά γηα ηε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ λανχ, ηνπ 
νπνίνπ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε αλήθεη ζην δήκν, εθηεινχληαη απφ ην δήκν 
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Μεηξνπνιίηε. 

β. Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ κε ελνξηαθώλ λαώλ ησλ θνηκεηεξίσλ 
ΑΡΘΡΟ 17Ο 
Η δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηεο ηπρφλ 
πεξηνπζίαο ησλ λαψλ απηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα δήκνπο 
πνπ είλαη έδξεο λνκψλ. Δπφκελα ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ 
ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα. 

γ. Δίδε ηειώλ θαη δηθαησκάησλ 
ΑΡΘΡΟ 18Ο 
Σα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξφζηηκα θαζψο θαη ηα έζνδα γεληθά ησλ δεκνηηθψλ 
θνηκεηεξίσλ θαη ησλ ηεξψλ λαψλ θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ                                      :  160 
επξψ 

(ηζρχεη γηα ηα θνηκεηήξηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ) 

 Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ γηα ηξηεηή ρξήζε                                         : 112 
επξψ 

 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) γηα δχν ρξφληα                  :  74 
επξψ 

 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) γηα πέληε ρξφληα               :  186 
επξψ 

 Γηθαίσκα αλφξπμεο ηάθνπ                                                                :   74 
επξψ 

 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο                                                                        :   74 
επξψ 

 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο κε εηζαγγειηθή εληνιή                                   :  150 
επξψ 

 Δθ’ άπαμ ηέινο ρξήζεο ζπξίδσλ νζηενθπιαθίνπ γηα θχιαμε νζηψλ : 150 
επξψ 
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 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο θαη κεηαθνξάο νζηψλ γηα λέα ηαθή                : 150 
επξψ 

 Γηθαίσκα πεξηπνίεζεο, θαζαξηφηεηαο θαη αθήο θαλδειηψλ αλά έηνο : 300επξψ 
 Γηθαηψκαηα ηεξνπξαμηψλ (κλεκφζπλα, ιεηηνπξγίεο θ.ι.π)                :  
 Γηθαίσκα ρξήζεο λεθξνθφξαο                                                           :   53 

επξψ 
 Σέινο γηα θαηαζθεπή ηάθνπ                                                               : 112 

επξψ 
 Σέινο γηα επηζθεπή ηάθνπ                                                                  :  81 

επξψ 
 Πξφζηηκν γηα παξαβάζεηο αδεηψλ                                                       :300 

επξψ 
 Δγγπεηηθή επηζηνιή θαηαζθεπαζηψλ γηα θάζε έηνο                         : 3000 

επξψ 
Σν χςνο ησλ αλσηέξσ ηειψλ, δηθαησκάησλ, πξνζηίκσλ θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
πξνζδηνξίδνληαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε νπνία 
δεκνζηεχεηαη ζηελ είζνδν ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη πεξηιεπηηθά ζε κία 
απφ ηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζην δήκν. 
Δηδηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ απφ ηεξνπξαμίεο απαηηείηαη θαη ε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Μεηξνπνιίηε. 
δ. Βεβαίσζε θαη είζπξαμε εζόδσλ 
ΑΡΘΡΟ 19Ο 
Η βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ ηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα ελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ 
εζφδσλ.                                                

2. Βηβιία θαη ινηπά παξαζηαηηθά δηαρείξηζεο 

α. Βηβιία 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ 
θνηκεηεξίσλ θαη ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Βηβιίν επίπισλ, ζθεπψλ θαη αθηεξσκάησλ Ιεξψλ Ναψλ Κνηκεηεξίσλ. 

 Βηβιίν ελεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ. 

 Βηβιίν αιθαβεηηθνχ επξεηεξίνπ εληαθηαδνκέλσλ. 

 Βηβιίν νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ. 

 Βηβιίν ελεξγνχκελσλ αλαθνκηδψλ. 

 Βηβιίν παξαηάζεσλ αλαθνκηδψλ. 

 Βηβιίν θπιαζζνκέλσλ ζην νζηενθπιάθην νζηψλ. 

 Βηβιίν εθδφζεσο αδεηψλ δνκήζεσο ηάθσλ. 

 Βηβιίν ελαπνζέζεσο λεθξψλ ζην παξεθθιήζη ή ζην λεθξνζάιακν. 

 Βηβιίν επηβιέςεσο νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ. 

 Βηβιίν αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθψλ. 

 Βηβιίν ελεξγνχκελσλ λεθξνςηψλ θαη δηαηνκψλ. 
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 Βηβιίν δηαρεηξίζεσο θεξνχ θα ειαίνπ. 

Σα βηβιία ζεσξνχληαη απφ ην δήκαξρν. Η επζχλε γηα ηελ θαλνληθή ηήξεζε θαη 
ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ αλήθεη, ζην δήκαξρν θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 
πεξηβάιινληνο. 

β. Απνδεηθηηθά εηζπξάμεσο 

ΑΡΘΡΟ 21Ο 

Γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ εθδίδνληαη δηπιφηππα 
είζπξαμεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

 

V.  ΚΔΣΑΦΟΡΑ ΘΑΗ ΘΑΣΑΡΓΖΖ ΘΟΗΚΖΣΖΡΗΩΛ 

α. Πξνϋπνζέζεηο 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ αλήθεη ε κεηαθνξά κεκνλσκέλσλ ή φισλ ησλ ηάθσλ 
ηνπ θνηκεηεξίνπ ζε άιιν κέξνο θαζψο θαη ε θαηάξγεζή ηνπ, δειαδή ε απαγφξεπζε 
εληαθηαζκψλ ζ’ απηφ θαη ε ίδξπζε λένπ λεθξνηαθείνπ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα 
ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο θαη γεληθά γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Οη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε κεηαθνξά ή ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ λεθξνηαθείνπ, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 
ζηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηαηί κφλν κε ηε ζπλδξνκή ηέηνησλ 
ιφγσλ ε κεηαθνξά ή ε θαηάξγεζε δελ πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ πληάγκαηνο, πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 
θαη ιαηξείαο. ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , ε αδπλακία  ηνπ 
Γήκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη νη 
αλαθεξφκελνη ζε ζπλέπεηεο πνπ αλαπφθεπθηα ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε 
νπνηνπδήπνηε λεθξνηαθείνπ.   Η απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 
εθηαθή θαη ηε κεηαθνξά ησλ λεθξψλ ή ηελ αλαζηνιή ή ηελ νξηζηηθή απαγφξεπζε 
ησλ εληαθηαζκψλ ζην θνηκεηήξην, απνηειεί αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γεληθνχ 
πεξηερνκέλνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο, γηα ηελ επίιπζε ησλ 
νπνίσλ αξκφδηα είλαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

β. Δγθαηαιεηθζέληα θνηκεηήξηα 

ΑΡΘΡΟ 23Ο 

Σα εγθαηαιεηθζέληα  θνηκεηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο πξαζίλνπ.  

Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ παιαηψλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θνηκεηεξίσλ γηα άιιν 
ζθνπφ θαη εθ’ φζνλ απνθαζηζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, είλαη δπλαηή κφλνλ 
κεηά ηελ παξέιεπζε εηθνζαεηίαο απφ ηελ ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ λεθξνχ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαηξνπή ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ησλ παιαηψλ εγθαηαιεηκκέλσλ 
θνηκεηεξίσλ είλαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλαθνκηδήο ησλ νζηψλ απφ 
απηά. Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ ζηελή έλλνηα ησλ θνηκεηεξίσλ (θελνηάθηα, λεθξνζάιακνη, νζηενθπιάθηα, 
αίζνπζεο αλακνλήο, θπιηθεία, ρψξνη δηνίθεζεο), ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ή 
εγθαηάιεηςεο ησλ θνηκεηεξίσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν ζθνπφ, 
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αθνχ αίξεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαη ν ιεηηνπξγηθφο ηνπο ζχλδεζκνο κε ηνπο 
ρψξνπο ηαθήο. 

ΑΡΘΡΟ 24Ο 

Ο θαλνληζκφο ηζρχεη ακέζσο κεηά ηελ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν έγθξηζή ηνπ θαη 
θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε 
απηφλ. 

Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην, αθνχ πάξεη ππ’ φςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη: 
 
 Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. 
 
 
 
 
 
ΒΑΗΙΗΘΖ ΑΡΡΖ 


