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ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, 

τη λειτουργία και τη διαχείριση των Κοιμητηρίων  του Δήμου Πεντέλης. 

 

Τα κοιμητήρια που λειτουργούν σήμερα στο Δήμο Πεντέλης λειτουργούν και 

διέπονταιαπό τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής: 

 

• Το Δημοτικό Κοιμητήριο Μελισσίων (Τέρμα Σκουφά, Μελίσσια 15127) 

• Το Δημοτικό Κοιμητήριο Πεντέλης (Καλισσίων& Ασπασίας, Πεντέλη 15236) 

• Το Δημοτικό Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης (Τέλος Παντοκράτορος, Νταού 

Πεντέλη 15236) 

 

Ακολούθως γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε ένα από τα ανωτέρω τρία 

κοιμητήρια 

 

Α.-  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
Βρίσκεται στους πρόποδες του ορεινού όγκου της Πεντέλης, τέρμα Σκουφά.  
Η έκταση του είναι: 60.389,23 τ.μ. Είναι οριοθετημένο και περιφραγμένο από 
συρματόπλεγμα και έχει ΚΑΕΚ 050698902043  
 
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: 

• Παρεκκλήσι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο Μελισσίων 
αποτελείπαρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων, Ιεράς 
Μητρόπολις Κηφισιάς Αμαρουσίου & Ωρωπού.  

• Γραφείο Ιερέων όπισθεν του Ναού.  

• Δυο (2) γραφεία του φύλακα των εγκαταστάσεων  

• Τέσσερις (4) αίθουσες που φυλάσσονται τα οστά  

• Ένα (1) μαρμάρινο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου. 

• Ένα (1) κτήριο αποδυτηρίων του προσωπικού.  

• Ένα (1) κτήριο αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου. 

• Ένα (1) κτήριο πλύσης των οστών.  

• Μία (1) πλαστική δεξαμενή διανομής ύδρευσης του κοιμητηρίου.  
 
Β.-  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
Βρίσκεται επί της οδού Καλλισίων θέση «Μπουρμπάχτι» της Δ.Κ. Πεντέλης.  
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Η έκταση του είναι: 11.830,14 τ.μ. ιδιοκτησία Δήμου Πεντέλης, με ΚΑΕΚ 
051170401011. Είναι οριοθετημένο και περιφραγμένο από όλες τις πλευρές του με 
μαντρότοιχο.  
 
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ:  
 

• Παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στο Κοιμητήριο Πεντέλης.  

• Ένα (1) κτίριο W.C  

• Ένα (1) κτήριο αναμονής.  

• Ένα (1) κτήριο οστεοφυλακίων  

• Ένα (1) κτήριο πλύσης των οστών. 
 
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
Βρίσκεται στον οικισμό Νταού Πεντέλης της Δ.Κ. Πεντέλης θέση οδός Φωκά.  
Η έκταση του είναι: 1.584,02 τ.μ. ιδιοκτησία Δήμου Πεντέλης, με ΚΑΕΚ 
051170106002 είναι οριοθετημένο και περιφραγμένο από όλες τις πλευρές του με 
μαντρότοιχο.  
 
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ:  
 

• Παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στο Κοιμητήριο Πεντέλης. 

• Ένα (1) κτήριο οστεοφυλακίων  

• Ένα (1) κτήριο πλύσης των οστών.  
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 άρθρο 75 

παρ. II εδαφ. 8 ΦΕΚ 114Α) και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε 

κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση 

του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, 

όπως ισχύει. 

 

Η λειτουργία των  Κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης διέπεται από τις παρακάτω 

διατάξεις: 

 

• τον 3463/2006  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

• τον ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της       

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 

τον ν. 3584/2007 ¨Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων 
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• Άρθρο 19 του από 24/9 – 20/10/58 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο 

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

.      

• Του ΑΝ 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού νεκρών». 

• Του ΑΝ 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων» 

• Άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων    

των Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 

ανθρώπων». 

• Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των 

Κοιμητηρίων». 

• Κανονισμός 8/1979 «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» 

• Α. 5/1210/1978 (ΦΕΚ 424 Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση 

Κοιμητηρίων». 

• Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 

Κοιμητηρίων». 

• Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα. 

• Α.Ν. 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων» όπως ισχύει. 

• Του Β.Δ.17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»  

• Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων 

και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι 

σήμερα. 

• Του άρθρου 11 του Ν.Δ: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί Βεβαιώσεως Και 

Εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  

• Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «ΠεριΚώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. Ν.4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις. 

• Του Ν.344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α' 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 τουΝ.2503/97 μεταγενέστερα από τον Ν. 4144/18-

4-2013 (ΦΕΚ Α΄88) και τον Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α΄21). 

• Του Άρθρου 29 τουΝ:2508/13-6-1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) (Αναφορικά Με Την 

Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων) 

• Του Ν.1315/11-1-1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) «περί κύρωσης της Συμβάσεως 80/26-10-

73 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ 

των Κρατών Μελών του» 

• Του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Ν. 3472/4-7-2006 (ΦΕΚ 135 Α΄) «Ρύθμιση    

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»  
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• Του Ν.3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την 

κοινωνία και άλλες διατάξεις»  

• Π.Δ. 31/23-3-2009 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί… προϋποθέσεων δημιουργίας Κέντρων 

Αποτέφρωσης Νεκρών» 

• Του Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, 

ποινικές και άλλες διατάξεις».  

• Των Άρθρων 14, 15 & 92 του Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. »  

• Τα άρθρα 201, 373, 426 & 443 του Ποινικού Κώδικα. 

• Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως 

ισχύουν . 

• Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό 

νόμο που δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

 

3.1.  Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής με το άρθρο 

966 του Αστικού Κώδικα επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 του 

ιδίου(ΑΚ)  δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (Ειδικό δικαίωμα κατά 

το άρθρο 3 & 1 Ν. 582/1968) επί ορισμένου χώρου ταφής (σύσταση οικογενειακού 

τάφου) εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή 

χρήση.  

3.2  Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από το Δήμο Πεντέλης, αποτελεί 

διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως Δημοτικού Πράγματος.Οι 

σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.  

3.3  Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο του Φυσικού προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση 

και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε τρίτους είτε ειδικούς ( πώληση, δωρεά, 

ανταλλαγή κ.λ.π.)είτε καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη  κλπ ) διαδόχους του 

(άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 582/1968)  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. «Κοιμητήριο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή, που χρησιμοποιείται για την 

ταφή ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους. 

2. «Ανθρώπινο πτώμα» ή απλά «πτώμα» ονομάζεται το σώμα  του θανόντος 

ατόμου σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. 
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3. «Συνηθισμένος τάφος» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου 

που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του. 

4. «Κτιστός τάφος» ή «Θόλος» ονομάζεται οποιαδήποτε μόνιμη κατάσταση 

μέσα στο Κοιμητήριο, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνων 

πτωμάτων ή τμημάτων τους, μέσα σε αεροστεγώς κλεισμένους χώρους 

(φερετροθήκες). 

5. «Κρύπτη» ή «φερετροθήκη» ονομάζεται ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον 

κτιστό τάφο, στον οποίο τοποθετείται το πτώμα ή τμήματά του. 

6. «Ομαδικές κρύπτες» ονομάζονται δύο ή περισσότερες κρύπτες με κοινό 

άνοιγμα εισόδου από τον κτιστό τάφο. 

7. «Ταφή» ονομάζεται η τοποθέτηση του ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων 

του μέσα στο συνηθισμένο τάφο και  η κάλυψή του με χώμα ή η τοποθέτησή του 

μέσα σε κρύπτη και η αεροστεγής σφράγισή του. 

8. «Κενοτάφιο» ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο 

Κοιμητήριο, αφιερωμένο στο νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το 

πτώμα ή τα πτώματά τους. 

9. «Νεκροθάλαμος» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος χώρος σε 

κοιμητήριο κατάλληλος για την προσωρινή τοποθέτηση σ’ αυτόν ανθρωπίνων 

πτωμάτων. 

10. «Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των 

οστών του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος για να 

φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν αλλού. 

11. «Οστεοφυλάκιο» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος 

στο κοιμητήριο, που περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών 

των ανακομιζομένων νεκρών. 

12. «Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιμητηρίου που 

χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζομένων νεκρών. 

13. «Άφλεκτα υλικά» δομήσεως ονομάζονται τα υλικά που έχουν θερμοκρασία 

αναφλέξεως πάνω από 550o C. 

14. «Οστεοθυρίδα» ορίζεται ο Δημοτικός χώρος που προορίζεται για τη φύλαξη 

των οστών των ανακομιζομένων νεκρών, καθώς και των δοχείων φύλαξης της 

τέφρας στις περιπτώσεις καύσεως των νεκρών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

Η λειτουργία όλων των Κοιμητηρίων του παρόντος Κανονισμού ανήκουν στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Πεντέλης. 

 

Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος 

εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε 

συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για 
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την εύρυθμη, την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων των Κοιμητηρίων 

του  Δήμου, στο Δήμαρχο και στα αρμόδια κάθε φορά όργανα. 

 

Υπεύθυνος για την ευταξία, την εύρυθμη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων 

των Κοιμητηρίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

είναι  τα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 3463/2006 , 

στο Πρόγραμμα Καλλικράτης –Νέα Αρχιτεκτονική Δομή  της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Ν. 3852/2010 και στο Πρόγραμμα  Κλεισθένης « 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» Ν.  4555/2018  και του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ 

 

Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών ναών ασκείται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Νομοθεσία ( άρθρο 56 του Ν. 4375/2020) και η διαχείριση και η 

εν γένει μέριμνα της λειτουργίας του ναού του κοιμητηρίου Μελισσίων γίνεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία  

 

Οι ιερείς των Κοιμητηριακών Ναών διορίζονται από τον οικείο Μητροπολίτη 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

Κοιμητηριακών Ναών. 

 

Οι ιερείς των Κοιμητηριακών Ναών δεν δύναται να θεωρηθούν δημοτικοί 

υπάλληλοι σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

1.Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα  πρόσωπα, ανεξάρτητα 

από τη δημοτικότητα, εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6, Α.Ν. 582/1968 ΦΕΚ 225 Α) 

και εφόσον υπάρχει τοιαύτη  δυνατότητα . 

 

Ο Δήμος υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού εντός των Κοιμητηρίων 

του, σε κάθε αποθανόντα εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου. 
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2.Αποδεικτικό στοιχείο μονίμου κατοικίας είναι το έντυπο Ε1 της φορολογικής 

δήλωσης του θανόντος, ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Εάν, 

αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε 

άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο,  από τον καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο . 

3.Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός των κοιμητηρίων του Δήμου μας 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπει ρητά ο Νόμος. 

 

4.Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομιστεί στην Υπηρεσία του 
Κοιμητηρίου άδεια ενταφιασμού. Η θέση ταφής θα προσδιορίζεται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου . 

5.Η ταφή επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως διαπιστωθέντα 

θάνατο και στην περίπτωση νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτήν. 

 

6.Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της Ληξιαρχικής 

Πράξης Θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος 

ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού (αρ. 4, παρ. 13, Ν. 

4144/2013).  

7.Ο ενταφιασμός νεκρών, των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα 

που υπάγονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο τμήμα του 

κοιμητηρίου Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη δημιουργία του ο 

ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο τάφο του Κοιμητηρίου και ειδικότερα στο 

Βόρειο Τμήμα του  και στα  με αριθμόν……………………….ταφικά τετράγωνα , όπως θα 

αποτυπωθούν σε σκαρίφημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου .  

8.Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται, εφόσον 

τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά οι διατάξεις του ΠΔ 210/1975 και του Ν 1315/1983 

«Κύρωση της Συμβάσεως 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

τη μεταφορά ανθρώπινων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του» (ΦΕΚ 3/Α). 

9.Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την 

αποτελεσματικότερη διάλυσή τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής νεκρών εκ του 

εξωτερικού σε μεταλλικό φέρετρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με 

κάλυμμα από γυαλί ή άλλης ανθεκτικής ύλης, εκτός εάν αυτό είναι αναπόσπαστο 

μέρος του φέρετρου ή δικαιολογείται από έκτακτες περιπτώσεις . 

10.Μετά την έκδοση της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου από τον Δήμο -η οποία 

εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιημένη ώρα θανάτου από τον ιατρό- και 

προ του ενταφιασμού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συγγενής ή τα γραφεία τελετών 

να καταβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, το ανάλογο 
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Δικαίωμα και να δοθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία αναλυτικά στοιχεία του 

ενδιαφερομένου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση Τηλέφωνο , Α.Φ.Μ.), 

σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Παραρτήματος, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος να διεκπεραιώσει τη σχετική οφειλή στο Δήμο καθώς και κάθε άλλη 

ενέργεια που αφορά τον ενταφιασμένο.  

Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο Αρμόδιο 

Τμήμα της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Σε περίπτωση μη πληρωμής 

των σχετικών τελών και δικαιωμάτων η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προχωρά 

στη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου. Κατά τις ημέρες αργιών τα παραπάνω 

στοιχεία θα δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προς τον 

Ληξίαρχο. 

Μετά  την πληρωμή των τελών/δικαιωμάτων η  Αρμόδια Υπηρεσία χορηγεί στον 

υπόχρεο ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο γίνεται γνωστό ότι, εφόσον δεν 

παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την παράταση/εκταφή, θα προβαίνει υποχρεωτικά 

και αυτοδίκαια στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο του οριζομένου στον 

παρόντα Κανονισμό χρονικού διαστήματος (άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού) .  Ο 

υπόχρεος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως 

με επιστολή την τυχόν νέα διεύθυνσή του. Πριν από τη διενέργεια της 

αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία του Δήμου οφείλει να εξαντλήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, e-mails, 

sms, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους 

χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε εμφανές σημείο επί 

του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 

Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση των συγγενών/υπόχρεων  του νεκρού δεν τους 

απαλλάσσει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη 

δημιουργηθεί.  Τα δικαιώματα του Δήμου στην περίπτωση αυτή εισπράττονται από 

τους υπόχρεους/συγγενείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 

Η για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της 

εκπνοής της τριετίας ενεργείται μόνο κατόπιν αδείας της Εισαγγελικής Αρχής και 

μετά την καταβολή των οριζομένων δικαιωμάτων που αναφέρονται με την εκάστοτε 

ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση καθορισμού των δικαιωμάτων και τελών των 

Κοιμητηρίων του Δήμου μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Η είσοδος στα Δημοτικά Κοιμητήρια απαγορεύεται απολύτως προ της Ανατολής και 

μετά τη Δύση του ηλίου και οποιαδήποτε άλλη ώρα ορίσει ο Δήμαρχος ή ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος με απόφασή του. 

 

Η εξωτερική πόρτα των Κοιμητηρίων κλείνει ένα τέταρτο πριν την εκάστοτε 

οριζόμενη ώρα και όλοι οι ευρισκόμενοι σε αυτό πρέπει να εξέλθουν 

ειδοποιούμενοι προς τούτο καταλλήλως. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα 

εκτελείται με ευθύνη των εργατών ή και των φυλάκων των Κοιμητηρίων. 

 

Οι ταφές πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο καθημερινά από τις 09:00 

έως τις 17:00 κατά τους χειμερινούς μήνες και από τις 09:00 έως τις 19:00 κατά τους 

θερινούς μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

 

1.-  Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στα Κοιμητήρια αυτοκινήτων και λοιπών 

μεταφορικών μέσων, πλην αυτών της Υπηρεσίας καθαριότητας και των συνεργείων 

του Δήμου, των αυτοκινήτων μεταφοράς νεκρών και οχημάτων μεταφοράς υλικών 

για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης και διαρρύθμισης των τάφων.  

2.-  Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, όσοι έχουν μαζί τους ζώα συντροφιάς  

όπως και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι άσεμνα 

ενδεδυμένα καθώς και σε παιδιά κάτω των 10 ετών που δεν συνοδεύονται από τους 

γονείς ή κηδεμόνες τους. 

3.-  Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. 

4.-  Ο μη συμμορφούμενος προς τα ανωτέρω καλείται να εγκαταλείψει το 

Νεκροταφείο, σε περίπτωση δε άρνησης ή δυστροπίας του θα παραδίδεται στους 

φύλακες ή τα οικεία αστυνομικά όργανα. 

5.-  Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών των Κοιμητηρίων 

καθώς και κάθε διαπραγμάτευση εντός του Νεκροταφείου μεταξύ αυτών και των 

εργολάβων, κηπουρών, εργατών και πάντων των εργαζομένων σ’ αυτό προσώπων. 

6.-  Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου έναντι 

αμοιβής να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και 

κεριών. Διαπιστωμένης της παραβάσεως θα κινείται κατά αυτού η εκ της 

Νομοθεσίας προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
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Απαγορεύεται η εντός του Νεκροταφείου έκθεση ή πώληση οποιωνδήποτε 

πένθιμων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των ανθέων  καθώς και  η 

ανάρτηση διαφήμισης, οιασδήποτε μορφής ή οιουδήποτε αντικειμένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Κατά τις Κυριακές και λοιπές κατά Νόμο εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται 

οποιαδήποτε εργασία εντός των κοιμητηρίων, εξαιρέσει του ποτίσματος των 

ανθέων και της αφής των κανδυλίων. 

 

Η επί των τάφων εργασία των ιδιωτών συνίσταται στην τοποθέτηση και 

συναρμολόγηση των αναγκαίων υλικών, χωρίς εκ τούτου να παρεμποδίζονται η επί 

των τάφων τέλεση ιεροπραξιών, η ευκοσμία, η ευταξία και η κυκλοφορία. 

 

Απαγορεύεται η εισαγωγή οποιονδήποτε ακατέργαστων υλικών ή η εντός του 

χώρου επεξεργασία ή προπαρασκευή αυτών. 

 

Επιτρέπεται η επί των υπαρχόντων εντός του Νεκροταφείου τάφων, μνημείων ή 

τύμβων, χάραξη επιγραφών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΦΩΝ 

 

Οι τάφοι διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Τάφοι διακεκριμένων προσώπων 

Οι τάφοι διακεκριμένων προσώπων είναι διαρκούς χρήσεως στους οποίους 

ενταφιάζονται οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την ιδιότητα δημότη και προσέφεραν 

άξιες τιμής υπηρεσίες προς το Δήμομας, το Έθνος, την κοινωνία κ.λπ. 

 

Για την παραχώρηση αυτών των τάφων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα στο Δήμο. 

 

Α. Τάφοι οικογενειακοί (διαρκούς χρήσεως) 

α. Πολυτελείας 

β. Α’ κατηγορίας 

γ. Β’ κατηγορίας 

δ. Γ’ κατηγορίας 



 

12 
 

 

Οι οικογενειακοί τάφοι είναι διαρκούς χρήσεως όπου ενταφιάζονται εκτός από 

αυτόν στον οποίο παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα με τη σύσταση του 

οικογενειακού τάφου και όσα πρόσωπα προβλέπονται στο άρθρο 22  του παρόντος. 

 

Β. Τάφοι τριετούς χρήσεως 

Οι τάφοι τριετούς χρήσεως χρησιμοποιούνται για την ταφή νεκρών για το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα με δυνατότητα τυχόν παράτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

Οι τάφοι των τομέων του άρθρου 14 του παρόντος είναι των διαστάσεων που 

εμφαίνονται στα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα των Κοιμητηρίων Μελισσίων, 

Πεντέλης και Νταού Πεντέλης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

ΜΕΓΕΘΗ ΤΑΦΩΝ 

 

1. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος 2,20 μ. για τους ενήλικες και 1,10 μ. για τα 

παιδιά και πλάτος 1,0μ. και 0,50μ αντίστοιχα, γενικό δε βάθος 1,80μ. περίπου. 

2. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,0 μ. χαμηλότερα από τη 

στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου (άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ 

Α5/1210/1978) 

3. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ. , η 

οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

4. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γεώλοφος 

ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

5. Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστών τάφων (θόλων) ισχύουν 

ειδικές διατάξεις (άρθρο 8 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ 

 

Οι οποτεδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιελευσόμενοι στο Δήμο τάφοι 

διαρκούς ή τριετούς χρήσης παραχωρούνται εκ νέου στους αιτούντες. 

 

Απαγορεύεται ρητά και για οποιονδήποτε λόγο η αλλαγή χρήσης των κοινών 

(τριετούς χρήσης) τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Πεντέλης , πλην ειδικών 
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περιπτώσεων , επαρκώς αιτιολογημένων κει με έγκριση του αρμόδιου καθ’ ύλην 

οργάνου . 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.Το Τμήμα Κοιμητηρίων τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής των κάθε 

είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών 

κοιμητηρίων. 

 

2. Επιπρόσθετα για τη διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων θα τηρούνται τόσο 

συμβατικά όσο και ηλεκτρονικά και από 1η Ιουνίου 2022 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

,τα παρακάτω βιβλία από τον ορισμένο υπάλληλο για κάθε Κοιμητήριο, ως εξής: 

 

i.Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου 

 

ii.Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής 

 

iii.Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο 

 

iv.Βιβλίο διακεκριμένων προσώπων 

 

v.Βιβλίο Οστεοθυρίδων με ευρετήριο 

 

vi.Βιβλίο οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. 

 

Vii.Βιβλίο Συμβάντων (αναφορά πιθανών ζημιών) 

 

viii. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών 

 

ix. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδομένων Γραμματίων Εισπράξεων 

 

xi.Μητρώο Κατασκευαστών 

 

xii. Βιβλίο Δωρεών 

 

xiii. Βιβλίο Υγειονομικού ενδιαφέροντος για μεταφορά οστών σε άλλα κοιμητήρια ή 

άλλους χώρους. 

 

xiv. Βιβλίο ενεργούμενων παρατάσεων 



 

14 
 

xv. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών οστών 

 

 

Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από τον Δήμαρχο ή τον εκάστοτε 

ορισθέντα Αντιδήμαρχο και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και 

τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 

 

Ι. Η σύσταση κάθε οικογενειακού τάφου ενεργείται επ΄ονόματι του αιτούντος ή 

αυτού για τον οποίο αυτός ζητεί την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός 

ευρίσκεται εν ζωή, απαγορευμένης της, σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως 

πρόσωπα, παραχώρησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΙΙ. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής 

σε αυτόν των εξής προσώπων: 

 

Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν:  

α) εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση.  

β) ο/η σύζυγός του/της.  

γ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου και της συζύγου του. 

δ)Οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου ήτοι τα νόμιμα, θετά, 

νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του 

αρχικού δικαιούχου και οι σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων. Διευκρινίζεται ότι 

μετά τον θάνατο των κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντων του αρχικού δικαιούχου, οι 

όποιες υιοθεσίες και αναγνωρίσεις τέκνων των συζύγων τους δεν αποτελούν 

δικαιούχα πρόσωπα 

 

ε)  Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι & άτεκνοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια, 

υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του αρχικού δικαιούχου και εάν δεν 

υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του/της ή ενός εκ των 

κατιόντων αυτού . Διευκρινίζεται ότι οι άγαμοι και χωρίς δική τους οικογένεια 

αδελφοί ή αδελφές του αρχικού δικαιούχου, δεν είναι δικαιούχα πρόσωπα χρήσεως 

και ταφής σε οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά τον χρόνο του θανάτου 

συγκατατεθεί εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος, ο/η σύζυγος ή οι κατιόντες αυτού, 

αποδεικνύοντας συγχρόνως με επίσημα δημόσια έγγραφα τα περί αγαμίας και άνευ 

ιδίας οικογενείας 

 

στ) Το άτομο με το οποίο ο/η αρχικός –ή δικαιούχος ή κατιόν αυτού-ής έχει 

συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τον Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο 
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συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». ή τον Ν.3719/26-

11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες 

διατάξεις» μόνο εφόσον και τα δύο μέρη του συμφώνου έχουν συνάψει 

συμβολαιογραφική πράξη υπαγωγής στον Ν. 4356/24-12-2015.  

 

 Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από 

την λύση του προηγουμένου από θάνατο του δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωμα 

χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους.  

 

 O βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων 

αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (π.χ. πιστοποιητικό οικ. 

κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών).  

 

 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε 

μεταβολή (οικογενειακών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας κ.λ.π.) προσκομίζοντας 

σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο. 

 

Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξ’ ίσου από όλους τους 

δικαιούχους χωρίς να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον 

καταβάλλοντα των τελών συντήρησης ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι 

επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι δικαιούχοι. 

 

Η αρμόδια υπηρεσία Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων ελέγχει το βαθμό 

συγγενείας μέσω του Δημοτολογίου προκειμένου να εκδώσει Οίκοθεν βεβαιωτικό 

σημείωμα είσπραξης τελών ενταφιασμού πριν τη διενέργειά του. 

 

Στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, ο τάφος χάνει την ιδιότητα του 

οικογενειακού και αυτοδικαίως επανέρχεται στον Δήμο, αφού παρέλθουν 

τουλάχιστον έξι  (6) έτη από την τελευταία ταφή σε αυτόν, για περαιτέρω ελεύθερη 

διάθεσή του κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

 

α) Οικογενειακοί τάφοι των οποίων όλοι οι δικαιούχοι παραιτούνται στο σύνολό 

τους της χρήσεως αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι 

δικαιούχοι. Η παραίτηση μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή με 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα ή και 

με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

ανακληθεί. Παραίτηση από το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να 

ζητήσει και κάθε δικαιούχος ατομικά και μόνο για τον εαυτό του με τις 

προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.  

 

β) Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και 

δικαιώματα από τους δικαιούχους για τρία  (3) έτη , όπως αυτά προβλέπονται από 

την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση και για την οποία οφειλή οι 

δικαιούχοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) φορές και σε 
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διάστημα τριών μηνών (3) και δεν έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποστολή πρόσκλησης τότε 

καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στον τύπο.  

 

γ) Σε περίπτωση που μέσω δημοσίων εγγράφων αποδειχτεί η παντελής έλλειψη 

δικαιούχου χρήσεως, οικογενειακού τάφου.  

 

Εφόσον δεν προσέλθει κάποιος ο οποίος να μπορεί να αποδείξει με δημόσια 

έγγραφα ότι είναι δικαιούχο πρόσωπο για τις  προαναφερόμενες περιπτώσεις α) 

και β)  και εφόσον έχουν παρέλθει 60 ημέρες μετά από την δημοσίευση στην  

προαναφερόμενη περίπτωση γ) χωρίς να έχει επιδείξει κάποιος από τους 

δικαιούχους σχετικό ενδιαφέρον, συντάσσεται από την υπηρεσία ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ, η οποία προωθείται στην Νομική Υπηρεσία και την οποία συνυπογράφουν 

ο υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας , ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας (Κοιμητηρίου) 

και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης αρμόδιας για τα κοιμητήρια.  

 

Στους τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στον Δήμο εφ’ όσον 

υπάρχουν κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από τον τεχνικό εκπρόσωπο του 

Δήμου.Στην τιμή διάθεσης των τάφων αυτών προστίθεται και η αξία των 

κατασκευασμάτων.  

 

 Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση Δημάρχου για την αποδέσμευση του τάφου και 

την δυνατότητα επαναδιάθεσής του σε νέο δικαιούχο σύμφωνα με τις  

προβλεπόμενες διατάξεις.  

 

Εφόσον δεν έχει έως τότε επιδειχθεί σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και 

μεταφορά των οστών που πιθανόν υπάρχουν εντός του τάφου, αυτά οδηγούνται 

και εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου.  

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης τάφων χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα, ο Δήμαρχος 

ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τους χρήστες 

τέτοιων τάφων για τη νομιμοποίησή τους μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού τάφου), άλλως 

από την παρέλευση της ανατρεπτικής προθεσμίας και μετά, ο τάφος περιέρχεται 

στο Δήμο μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διατίθεται κατά τις 

διατάξεις του παρόντος, το δε χρέος βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις νόμιμες διαδικασίες και 

εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων προσόδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
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Η σύσταση οικογενειακού τάφου γίνεται βάσει του εγκριθέντος τιμολογίου με 

παραχωρητήρια σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του αιτούντος και του 

Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ως εκπροσώπου του Δήμου. 

 

Οι επιθυμούντες την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος ταφής διαρκούς χρήσης 

(οικογενειακών τάφων), αφού υποχρεωτικά παραλάβουν αντίγραφο του παρόντος 

κανονισμού, οφείλουν προσερχόμενοι στο Δήμο και ορίζοντες σε συνεννόηση με 

τον αρμόδιο υπάλληλο αυτού, τον προς τούτο χώρο, να υπογράψουν αίτηση στην 

οποία σημειώνεται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, 

Δ.Ο.Υ, διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου του αιτούντος, εάν υπάρχει, 

ή τα ίδια στοιχεία αυτού προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση, το τμήμα στο 

οποίο βρίσκεται ο χώρος, ο αριθμός του τάφου, η κατηγορία αυτού και τα 

δικαιούμενα ταφής , σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, πρόσωπα. 

 

Η ανωτέρω αίτηση συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα 

στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή αυτού προς τον οποίο 

γίνεται η παραχώρηση, και από όλα τα υπόλοιπα προσδιοριστικά του τάφου 

στοιχεία μαζί με την βεβαίωση με ατομική του ευθύνη ότι είναι αληθή, 

πρωτοκολλείται και τίθεται υπόψη του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου 

ώστε να εκδώσει Απόφαση για την παραχώρηση του τάφου μετά την εξόφληση στο 

Δημοτικό Ταμείο του ποσού του προβλεπόμενου για την περίπτωση δικαιώματος 

χρήσης, του οικογενειακού τάφου. 

 

Μετά από αυτά συντάσσεται διπλότυπη συστατική της παραχώρησης Πράξη, η 

οποία υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον αιτούντα, 

που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, με δήλωσή του, τους όρους της πράξης. 

 

Από την πράξη παραχώρησης το μεν στέλεχος, στο οποίο βεβαιούνται απαραίτητα η 

καταβολή των επιβαρύνσεων παραμένει στο τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας 

των Κοιμητηρίων μαζί με την αίτηση, το δε απόκομμα παραδίνεται στον 

ενδιαφερόμενο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ και επέχει θέση τίτλου. Το απόκομμα δε της δήλωσης 

που συμπληρώνεται με τα στοιχεία καταβολής του δικαιώματος χρήσης και του 

εκδοθέντος τίτλου, διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου, ο οποίος συμπληρώνει, στο σχετικό βιβλίο που τηρεί για τον σκοπό 

αυτό, τα στοιχεία του δικαιούχου όπως προκύπτουν από την δήλωση. 

 

Ο τύπος του παραχωρητηρίου, της αίτησης και της δήλωσης καθορίζονται από το 

Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
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Η κατά τα ανωτέρω σύσταση δικαιώματος οικογενειακού τάφου πληρούται με την 

καταβολή ολόκληρου του τιμήματος κατά την υπογραφή της παραχωρητήριας 

σύμβασης. 

 

Επιτρέπεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,και μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου , η καταβολή με δόσεις του 

δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου μέχρι  δώδεκα (12)  δόσεων που θα 

κρίνεται κατά περίπτωση τόσο ως προς τον αριθμό των δόσεων όσο και ως προς τον 

επιμερισμό κάθε δόσης , με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια  και μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου και μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι 

λόγοι, προς τούτο 

 

Οι εξοφληθείσες δόσεις, θα σημειώνονται επί της σύμβασης, όπου θα σημειώνεται 

επίσης ο χρόνος καταβολής και τα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης, η δε πράξη 

παραχώρησης θα υπογράφεται μετά την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων 

δόσεων. 

 

Η εκπρόθεσμη καταβολή των ως άνω δόσεων θα συνεπάγεται την καταβολή και των 

υπό του Α. Ν. 348/68 οριζόμενων προσαυξήσεων εισπραττόμενων κατά τις 

διατάξεις του ΝΕΔΕ και ΄όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Η εξόφληση του υπολοίπου τμήματος πρέπει να πραγματοποιείται οπωσδήποτε 

εντός προθεσμίας ενός έτους. 

 

Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω ετήσια προθεσμία, ο αιτησάμενος την 

παραχώρηση οικογενειακού τάφου θα κηρύσσεται έκπτωτος, μετά από πρόσκληση, 

όπως εντός 30  ημερών εξοφλήσει την οφειλή του, εάν δε δεν την εξοφλήσει οι 

καταβληθείσες τυχόν δόσεις θα περιέχονται στο Δήμο ως έσοδα αυτού, 

διατιθέμενα για τη λειτουργία του Νεκροταφείου. 

 

Σε περίπτωση καταβολής του δικαιώματος οικογενειακού τάφου με δόσεις η 

εισπράττουσα την καθορισθησομένη από το Δημοτικό Συμβούλιο προκαταβολή, 

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου στέλνει αυθημερόν ενημερωτικό σημείωμα στον 

αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου περί του προεισπραχθέντος ως άνω ποσού 

στο οποίο αναγράφεται επακριβώς η χρονολογία και το προς καταβολή ποσό των 

υπολοίπων δόσεων προς ενημέρωσή του παρ’ αυτού τηρουμένου βιβλίου 

οικογενειακών τάφων (Ταφολόγιο). 

 

Ο Οικογενειακός τάφος δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί πριν την καταβολή των 

συμφωνηθεισών δόσεων και την έκδοση της Πράξης Παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 
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Οι ενταφιάζοντες νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους οφείλουν να προσκομίζουν 

στον αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου τα προβλεπόμενα έγγραφακαι δη το   

παραχωρητήριο ή σε περίπτωση απώλειας αντίγραφο τούτου εκδιδομένου από τον 

Δήμο καθώς και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στον παρόντα  

κανονισμό, προκειμένου να εξοφληθούν τα τέλη ενταφιασμού 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

ΤΑΦΟΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 

 

Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος και εντεύθεν δύναται το Δημοτικό 

Συμβούλιο με απόφασή του να παραχωρεί μόνο κοινούς τάφους  «τιμής ένεκεν» 

για τη δωρεάν ταφή αποβιωσάντων προσώπων που πρόσφεραν πολύτιμες 

υπηρεσίες ή μεγάλες δωρεές προς το Δήμο και το έθνος γενικότερα.  

 

Οι τάφοι αυτοί είναι τριετούς χρήσεως και παραχωρούνται για την ταφή 

αποκλειστικώς και μόνο των ως άνω αποβιωσάντων προσώπων. 

 

Περί της παραπάνω ιδιότητας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ίδια 

Απόφαση, κατόπιν αιτήσεως των συγγενών του αποβιώσαντος προσώπου. 

 

 

ΤΑΦΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 

Για την ταφή νεκρών θυμάτων οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 

Ασφαλείας, θυμάτων και αναπήρων πολέμου παραχωρείται κοινός τάφος τριετούς 

χρήσης δωρεάν με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου. 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι οικείοι ή οι συγγενείς του ενταφιασμένου 

υποχρεούνται πριν από την ταφή να καταθέσουν έγγραφο αρμοδίας αρχής που να 

βεβαιώνει την ιδιότητα του ενταφιασμένου ως στρατιωτικού, αναπήρου ή θύματος 

πολέμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Τάφοι επί των οποίων υπάρχουν τύμβοι ή μνημεία χαρακτηρισθέντα ως έργα τέχνης 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Διοίκησης του Δήμου 

και των συναρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών, διατηρούνται με φροντίδα και δαπάνη 

του Δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

 

1. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές 

επάνω ή μέσα σε τάφους τριετίας, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέρχεται 

στον Δήμο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή στους 

κληρονόμους αυτών, εφ’ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου 

κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική 

αξία και είναι συνδεδεμένα με την δομή του τάφου. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως 

αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως 

Αρμόδιας Επιτροπής ή Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

2. Στα κινητά πράγματα συμπεριλαμβάνονται και τα εναπομείναντα τεμάχια 

της μαρμάρινης υποδομής των ταφών τριετούς χρήσεως.  

3. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν ενδιαφέρονται ή δεν αξιώνουν όλα ή 

μέρος από τα κινητά πράγματα, το δηλώνουν την ημέρα της εκταφής και κατά την 

καταχώρηση στην εφαρμογή Κοιμητηρίων υπογράφοντας Υ.Δ. του Ν1599/86 

σύμφωνα με την οποία δηλώνουν ότι «Δεν εγείρουν καμία αξίωση για το σύνολο 

των αντικειμένων ή για όλα εκτός (των αντικειμένων που θέλουν)» εάν δεν 

υπάρχουν συγγενείς, τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στον Δήμο. Τα αντικείμενα 

που περιέχονται στον Δήμο, διατίθενται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ 

 

Αποδεδειγμένως άποροι δημότες ή κάτοικοι της πόλης, ανεξάρτητα από το δόγμα, 

ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφο τριετούς χρήσεως με απόφαση του Δημάρχου ή του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τοιούτων, 

προσφιλών του θανόντος προσώπων ή αυτεπαγγέλτως. 

 

Η απορία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο βάσει των ισχυουσών διατάξεων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

ΕΚΤΑΦΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

 

Με εξαίρεση τους οικογενειακούς τάφους και τους τάφους διακεκριμένων 

προσώπων προς τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα διαρκούς χρήσης, τα 

οστά όλων των στους λοιπούς τάφους ενταφιασμένων νεκρών, ανακομίζονται μετά 
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τριετία από την ταφή με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους εκταφής 

σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση καθορισμού τελών και δικαιωμάτων στα 

Κοιμητήριά μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ 

 

1. Απαγορεύεται η παράταση ταφής, πέραν του υποχρεωτικού τριετούς 

ενταφιασμού. 

 

2. Επιτρέπεται η παράταση ταφής, μετά παρέλευση της τριετίας, αυστηρά μέχρι δύο 

(2) έτη από την ημερομηνία λήξης της τριετούς περιόδου και ως ακολούθως:  

 

Μέχρι  δύο έτη  με απόφαση Δημάρχου,ή εντελλόμενο προς τούτο πρόσωπο ύστερα 

από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του 

Κοιμητηρίουκαι εφόσον η παράταση δεν θα εμποδίσει την ομαλή ταφή των νεκρών 

και με καταβολή του σχετικού δικαιώματος παρατάσεως όπως αυτό καθορίζεται 

σύμφωνα με την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου. Η χορηγηθείσα παράταση θεωρείται εν ισχύ μόνο με την καταβολή όλου 

του αναλογούντος τέλους.  

 

3. Εάν για τάφους τριετίας με την παρέλευση της τριετίας και μετά την ειδοποίησή 

τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι συγγενείς 

δεν επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και διαφύλαξη των οστών και 

δεν παραστούν για την ανακομιδή εντός δύο μηνών από της λήξεως της τριετίας, 

τότε η Υπηρεσία των Κοιμητηρίων προχωρά σε υποχρεωτική εκταφή με την πάροδο 

της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, (αφού ενημερώσει εγγράφως 30 μέρες 

νωρίτερα τους συγγενείς), η οποία διενεργείται από την Υπηρεσία του οικείου 

Κοιμητηρίου. Τα δε οστά των νεκρών μεταφέρονται και εναποτίθενται εντός του 

χωνευτηρίου.  

 

4. Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργηθεί ακόμα υπηρεσιακά η ανακομιδή από τους 

τάφους τριετούς ταφής και ζητηθεί αυτή από τους συγγενείς των νεκρών, 

υποχρεούνται αυτοί εφ’ όσον έχουν ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω στην καταβολή 

του αναλογούντος δικαιώματος παρατάσεως έστω και αν δεν έχει ζητηθεί αυτή από 

αυτούς. Μεταφορά νεκρών προ της τριετίας δεν διενεργείται για λόγους δημόσιας 

υγείας παρά μόνο μετά από εισαγγελική εντολή και αφού καταβληθεί το ειδικό 

τέλος για τον λόγο αυτό, όπως αυτό προβλέπεται στην σχετική περί τελών και 

δικαιωμάτων απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 
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1. Για τους αποδεδειγμένως απόρους η ανακομιδή των οστών γίνεται δωρεάν 

μετά από έγκριση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου. 

 

2. Η ανακομιδή των οστών γίνεται κατά τα ανωτέρω με την επιμέλεια των 

συγγενών του ταφέντος και εφόσον αυτοί παραλείπουν την ανακομιδή με έκδοση 

Άδειας εκταφής επιδιδομένη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 83 

και παρ. στ’ άρθρου 82 του Ν. 3852/2010. Στην τελευταία περίπτωση τα δικαιώματα 

του Δήμου εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς του ταφέντος κατά τις 

διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων»(«Ν.Ε.Δ.Ε.»). 

 

3. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών των νεκρών ενεργείται με 

επιμέλεια της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου μέσα στο κτήριο που υπάρχει για τον 

σκοπό αυτό (οστεοφυλάκιο) σε οστεοθήκες, των οποίων η προμήθεια βαρύνει τους 

ενδιαφερόμενους. 

 

4. Οστά που φυλάσσονται μέσα στα Οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων και για τα 

οποία δεν καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιώματα φύλαξης για δύο 

συνεχόμενα έτη μεταφέρονται και εναποτίθενται στον κοινό τάφο Κοιμητηρίου 

(Χωνευτήριο), μετά από ενημέρωση των οικείων συγγενών. 

 

5. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού διαπιστωθεί 

ότι το πτώμα τούτου δεν είναι διαλυμένο, μεταφέρεται και ενταφιάζεται σε ειδικό 

χώρο (Τμήμα Αδιαλύτων) έως ένα ακόμα έτος για την τέλεια διάλυσή του και σε 

περίπτωση που κατά την εκ νέου εκταφή διαπιστωθεί ότι αυτή δεν έχει επέλθει 

παρατείνεται η ταφή με ανανέωση ένα ακόμα έτος μέχρι την τέλεια διάλυση του. 

 

6.Σε περίπτωση που κατά την ανόρυξη οικογενειακού τάφου για την ανακομιδή 

νεκρού ο οποίος έχει ενταφιαστεί είτε ως δικαιούχος είτε για μία τριετία (φιλοξενία) 

με την συγκατάθεση των δικαιούχων βρεθεί αδιάλυτο, τούτο παραμένει 

υποχρεωτικά στον τάφο μέχρι την τέλεια διάλυσή του.  

 

7. Για την ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων νεκρών για μια τριετία σε 

οικογενειακούς τάφους (φιλοξενία), απαιτείται η παρουσία των συγγενών των 

ενταφιασμένων νεκρών και η φυσική παρουσία δικαιούχου προσώπου ή έγγραφη 

συγκατάθεση του με Υ.Δ. Ν1599/86 επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, οι 

οποίοι υποχρεώνονται να παραστούν κατά την εκταφή με την συμπλήρωση της 

τριετίας από την ταφή άνευ άλλης ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση απουσίας των 

συγγενών του νεκρού σε φιλοξενία, για την ανακομιδή των οστών αρκεί η έγγραφη 

συγκατάθεση με Υ.Δ. Ν1599/86 επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής 

δικαιούχου προσώπου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

Η κατασκευή των μνημείων και προσαρτημάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον 

παραχωρούμενο χώρο των τάφων όλων των κατηγοριών και γίνεται με φροντίδα 

και δαπάνες της οικογένειας του θανόντος, με εξαίρεση τους τάφους των απόρων. 

 

Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεων και διαμόρφωσης στα Δημοτικά Κοιμητήρια από 

τους οικείους των ταφέντων νεκρών ενεργείται μετά από καταβολή στο Δημοτικό 

Ταμείο ανάλογου χρηματικού ποσού που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

κανονιστική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί επιβολής τελών και 

δικαιωμάτων. 

 

Η οικοδόμηση μαυσωλείου (θόλου) σε οικογενειακό τάφο επιτρέπεται μετά από 

έγκριση των σχεδίων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο μόνο στους χώρους που καθορίζονται από τα προσαρτημένα στον 

παρόντα κανονισμό σχεδιαγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τους έχοντες τη χρήση 

οικογενειακού τάφου, οι οποίοι επιθυμούν να αναγείρουν μνημείο. Ο επιθυμών την 

κατά τα προηγούμενα εδάφια ανέγερση μνημείου ή μαυσωλείου, υποχρεούται να 

τηρεί τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού, των σχετικών νόμων και οφείλει να 

έχει καταβάλει προηγουμένως τα καθοριζόμενα τέλη. 

 

Πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου επί οικογενειακού τάφου, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας πρέπει να προσάγονται στο γραφείο του Διευθυντή Υποστήριξης, 

Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου σε δύο αντίτυπα τα σχέδια του προς 

κατασκευή έργου, και το εργολαβικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένα από τους 

ενδιαφερόμενους και τον εργολάβο. Ένα αντίγραφο αρμοδίως θεωρημένο θα 

παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, το δε δεύτερο στον Υπάλληλο του αντίστοιχου 

Κοιμητηρίου που αφορά την εκτέλεση του έργου. 

 

Απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου πριν από την τήρηση των 

ανωτέρω υποχρεώσεων και την καταβολή των δικαιωμάτων του Δήμου που 

αποδεικνύεται μόνο από το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας 

του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΦΩΝ 

 

1. Οι τάφοι διαρκούς ή τριετούς χρήσης κατασκευάζονται και διασκευάζονται 

με φροντίδα και δαπάνες των ενδιαφερομένων από τεχνίτες-μαρμάρου οι οποίοι 

και είναι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και 

την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα τους κατάσταση.  
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2. Για την εκτέλεση των έργων, προαπαιτείται σχετική έγκριση των 

υποβαλλόμενων σχεδίων και των προϋπολογισμών αυτών από την αρμόδια Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου. Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως των 

τάφων πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Κανονισμού και με 

τις υποδείξεις του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου. 

3. Οι κατασκευαστές προκειμένου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στα 

δημοτικά κοιμητήρια θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ετήσιο Μητρώο 

Κατασκευαστών που τηρείται από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων. Η εγγραφή τους 

μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία των Κοιμητηρίων 

σχετική αίτηση εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η 

προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών: 

 

i. Καταβολή του ειδικού τέλους/παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται κάθε 

φορά από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 

ii.  ii. Εγγυητική επιστολή ποσού όπως ορίζεταικάθε φορά από την 

απόφαση του αρμοδίου η οποία θα εκδίδεται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένη Τράπεζα ως 

"εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα προκληθούν 

από τις εργασίες κατασκευής τάφων και την απομάκρυνση των 

υπολειπόμενων υλικών" και η οποία θα επιστρέφεται στο τέλος του 

έτους, εφ’ όσον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα εκ μέρους του 

εργολήπτη, άλλως μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

 iii. Φορολογική και ασφαλιστική Ενημερότητα. 

 iv. Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος. 

 v. Πιστοποιητικό από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο οποίο ως 

αντικείμενα δραστηριότητας θα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κατασκευής 

μαρμάρινων μνημείων. 

 vi. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση του 

Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ότι θα 

συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

 

3. Ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής τάφου ευθύνεται έναντι του Δήμου για την 

αποκατάσταση κάθε κακοτεχνίας και την ανόρθωση κάθε βλάβης του Δήμου από 

καθίζηση τάφου ή κακοτεχνία. 

 

4. Υπεύθυνος για την τήρηση των σχεδίων κατασκευής είναι ο προϊστάμενος της 

Υπηρεσίας  των Κοιμητηρίων. 

 

5. Κάθε τυχόν διαφορά στον τρόπο της εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, όπως 

και του ελέγχου αυτών, επιλύεται με αυτοψία, παρουσία του Υπευθύνου των 

Κοιμητηρίων, του εντεταλμένου για τον έλεγχο μηχανικού του Δήμου, των 
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ενδιαφερομένων Η ανωτέρω διαδικασία αφορά είτε σε μεμονωμένες κατασκευές 

είτε σε κατασκευή περισσοτέρων τάφων. 

 

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του κανονισμού και μετά από συστάσεις, 

εφόσον δεν υπάρξει η απαιτούμενη συμμόρφωση, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος 

έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την είσοδο για εργασίες στο παρανομούντα 

εργολάβο. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών νεκροταφείων σύμφωνα και με το 

προσαρτώμενο Παράρτημα είναι  τα ακόλουθα: 

• Δικαίωμα ταφών τριετούς ταφής. 

• Δικαίωμα οικογενειακών  ταφών δημοτών και ετεροδημοτών. 

• Τέλος ενταφιασμού. 

• Τέλος ανακομιδής. 

• Τέλος παράτασης ανακομιδής. 

• Τέλος παράτασης ταφής σε οικογενειακούς τάφους τριετίας, εθιμικούς και νέων. 

• Τέλος αφής κανδηλιών. 

• Τέλος φύλαξης οστών. 

• Τέλος φύλαξης στο ψυγείο νεκρών. 

• Τέλος νέας κατασκευής. 

• Τέλος ανακατασκευής. 

• Τέλος καθαριότητας. 

• Παράβολο άδειας εισόδου εργοληπτών. 

 

Τα παραπάνω δικαιώματα και τέλη καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου  

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται-κατά περίπτωση-  με 

απόφαση είτε του Δημάρχου είτε του αρμόδιου Αντιδημάρχου είτε του αρμοδίου 

οργάνου . 

Όπου στον παρόντα κανονισμό  αναφέρεται « καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο» αυτό 

θεωρείται ο Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος  , που ρητά εξουσιοδοτείται με τον 

παρόντα κανονισμό . 

 

Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό καταργείται . 
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ΑΡΘΡΟ 33 

 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευση της σχετικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Απόφασή 

του μπορεί να καταργεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει 

άρθρα του παρόντος Κανονισμού, να τα  επικαιροποιεί στις εκάστοτε συνθήκες  

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  

 

 


