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Σελίδα 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για
τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Παγγαίου.
ΑΡΘΡΟ 2
Νομικό πλαίσιο Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Παγγαίου διέπεται από τις διατάξεις: 1. του
Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών», 2. του Α.Ν. 582/1968, «Περί
δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», 3. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978,
«Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων», 4. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 5. των
άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα, 6. του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη
ενοριακών ναών των κοιμητηρίων», 7. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του
ν. 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής, 8. του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου, 9. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και 10. από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ΑΡΘΡΟ 3
Νομικός Χαρακτηρισμός 1. Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του
Αστικού Κώδικα επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του ΑΚ μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα
ορισμένου χρόνου ταφής. 2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του
οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το
οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με
πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
ΑΡΘΡΟ 4
Περιγραφή : Ο Δήμος Παγγαίου είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα υφιστάμενα κοιμητήρια
που βρίσκονται εντός των ορίων των τοπικών και δημοτικών Κοινοτήτων του.
ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Ενταφιασμός Νεκρών
1. Στο κοιμητήριο της κάθε Τ.Κ ή ΔΚ ενταφιάζονται : α) όλα τα θανόντα στη δημοτική κοινότητα
πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι δημότες, β) οι μόνιμοι κάτοικοι και γ) οι δημότες μη μόνιμοι
κάτοικοι της ΔΚ. Η εθνικότητα ή το θρήσκευμα δεν αποτελούν κώλυμα για τον ενταφιασμό των
νεκρών.
2. Ο ενταφιασμός των νεκρών επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως
πιστοποιηθέντα θάνατο. Ταφή δεν πραγματοποιείται αν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του
κοιμητηρίου άδεια ταφής εκδοθείσα από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή.
3. Απαγορεύεται ο ενταφιασμός νεκρών εκτός των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των
Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον
ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα, ή σε
περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της Δημοτικής Αρχής.
4. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας
περιέρχονται στον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 6
Άδεια ταφής
Η άδεια ταφής εκδίδεται από τον πρόεδρο της Κοινότητας για το κοιμητήριο που προορίζεται να γίνει
η ταφή και μετά την είσπραξη από το δήμο του Δικαιώματος ταφής όπως αυτό κάθε φορά
καθορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 7
Είδη τάφων και τρόπος παραχώρησης αυτών
Κοινοί Τάφοι
1. Οι τάφοι κατ’ αρχήν είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής (με δικαίωμα παράτασης) και θα
πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 1,25 μ. πλάτος και 2,50 μ. μήκος ενώ θα πρέπει να έχουν
μεταξύ τους απόσταση 0,50 μ. η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής.
2. Το βάθος των τάφων αυτών πρέπει να είναι 1,5μ. πρέπει δε να καλύπτεται με γήλοφο 0,5 του
μέτρου.
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3. Στην υπερκείμενη του εδάφους κατασκευή απαγορεύεται η τοποθέτηση κατασκευών που
αλλοιώνουν τη μορφή του μνήματος.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό
υλικό.
5. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.
6. Οι τάφοι διακρίνονται σε ατομικοί και οικογενειακοί.
7. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα
και μέχρι τη δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του Κοιμητηρίου.
Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται.
8. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο
διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας
του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.
9. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική.
10. Η επιγραφή στην πλάκα πενταετούς ταφής που αφορά στο ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και
θανάτου τοποθετείται υποχρεωτικά από τους οικείους των ενταφιασθέντων .
ΑΡΘΡΟ 8
Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών προσώπων - παλαιοί τάφοι
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατό να αποκτάται
ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού
τάφου). Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής φύσεως
παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου είναι
εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
2. Γενικά, ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόμενο δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή
του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους
του.
3. Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου έχουν οι εγγεγραμμένοι Δημότες του Δήμου Παγγαίου
και οι μόνιμοι κάτοικοι .
4. Εξαιρετικά δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου, δύναται να υπάρξει και σε πρόσωπα που
έχουν ισχυρούς ιστορικούς κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο μας.
5. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των κοιμητηρίων, υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως
αρχικός δικαιούχος για την προσμέτρηση του χρόνου διαρκείας του οικογενειακού τάφου,
θεωρείται αυτός που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ' αυτόν.
6. Οι Οικογενειακοί τάφοι έχουν διαστάσεις 3.00μ Χ 3.00μ.
7. Το βάθος των τάφων αυτών πρέπει να είναι 1,5μ. πρέπει δε να καλύπτεται με γήλοφο 0,5 του
μέτρου.
8. Στους οικογενειακούς τάφους παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής του συζύγου ή της
συζύγου του αρχικού δικαιούχου, των παιδιών (νομίμων ή θετών) μετά των συζύγων τους, των
γονέων του αρχικού δικαιούχου και των αδελφών του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια.
9. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι δικαιούχοι που
προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν
του δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως αυτού, το δικαίωμα χρήσεως περιέχεται στο Δήμο ο
οποίος δύναται να διαθέσει αυτούς ελευθέρως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον
νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις
τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια
10. Οι κληρονόμοι του τελευταίου δικαιούχου εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως,
έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου παραχώρηση του χώρου.
11. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα δεν
καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου.
12. Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο τελευταίος δικαιούχος δεν κατέλιπε
δικαιούχους, περιέρχονται επίσης στο Δήμο εφόσον παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή
και διατίθενται εκ νέου.
13. Τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης διαρρυθμίσεως του
χώρου των Κοιμητηρίων μεταφέρονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη
θέση με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου.
14. Η παραχώρηση του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, εκ μέρους του Δήμου
γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νομίμου προς αυτό εξουσιοδοτουμένου
Σελίδα 3

προσώπου, και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις υφιστάμενες διατάξεις και υπό
την προϋπόθεση καταβολής στο αρμόδιο ταμείο του Δήμου του αντιστοίχου τιμήματος
δικαιώματος χρήσης. Τα σχετικά δε έγγραφα του Δήμου προς τον ενδιαφερόμενο αποτελούν και
τίτλο κτήσης της γενομένης παραχώρησης του δικαιώματος του διαρκούς χρήσεως οικογενειακού
τάφου, ο οποίος καταχωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο οικείο μητρώο.
ΑΡΘΡΟ 9
Τέλη
Για τον ενταφιασμό ή την εκταφή απαιτείται ειδική άδεια, η οποία εκδίδεται από το Δήμο, μετά από
την καταβολή των επιβαλλομένων τελών τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων
καθαριότητας, εξωραϊσμού κ.λ.π. των κοιμητηρίων και των υπηρεσιών αυτών. Τα επιβαλλόμενα τέληπρόστιμα για τα κοιμητήρια του Δήμου Παγγαίου είναι τα κατωτέρω:
 για την αρχική πενταετή (5) παραχώρηση τάφων.
 Για την ταφή δημοτών αλλά όχι κατοίκων του Δήμου Παγγαίου
 Για την ταφή μη δημοτών και μη κατοίκων του Δήμου. Εξαιρούνται θανόντες που αποδεδειγμένα
σε κάποια περίοδο της ζωής τους ήταν κάτοικοι του Δήμου Παγγαίου.
 Παράτασης ταφής ανά έτος για τα επόμενα της πενταετίας δύο (2) έτη.
 Παράτασης ταφής ανά έτος για κάθε επόμενο έτος.
 Εκταφής.
 Για τη φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο.
 Πρόστιμο για περίπτωση παράβασης του κανονισμού.
 Για την είσοδο γραφείου που δραστηριοποιείται εκτός των ορίων του Δήμου Παγγαίου.
 Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής:
 Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς (5) ταφής προκαταβάλλονται στο Ταμείο του
Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου. • Τα τέλη παράτασης ταφής
προκαταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου με οίκοθεν είσπραξη, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία περί βεβαιώσεως εσόδων, με ευθύνη των υπόχρεων.

*Στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες στα νεκροταφεία των οποίων
υφίσταται πρόβλημα
χωρητικότητας αν εντός διμήνου πριν από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν
προσέλθουν οι υποψήφιοι να πληρώσουν τα τέλη ταφής ή παράτασης, ειδοποιούνται με συστημένη
επιστολή οι συγγενείς σχετικά με την υποχρέωσή τους. Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από
της ειδοποίησης γίνεται εκταφή από το Δήμο χωρίς καμία διατύπωση και εναποτίθενται τα οστά στο
χωνευτήρι.
 Αν κάποιος δημότης δεν επιθυμεί την παράταση ταφής του θανόντος, με αίτηση του προς το
Δήμο, δύναται να ζητήσει την εκταφή του. Τα τέλη εκταφής προκαταβάλλονται στο ταμείο του
Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα.
 Για κάθε δικαίωμα και οικονομική υποχρέωση ενημερώνονται γραπτώς οι υπόχρεοι από το Δήμο
κατά τη δήλωση θανάτου.
Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών
απαλλάσσονται: 1. Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων
ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία. 2. Οι άποροι με την προϋπόθεση ότι θα
προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας και εντολή του
αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις
οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσκόμιση της έγγραφης εντολής του αντιδημάρχου των
οικονομικών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας που έχει της ευθύνη
λειτουργίας των κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ο ενταφιασμός ετεροδημοτών μη μονίμων κατοίκων, στα κοιμητήρια του Δήμου Παγγαίου,
επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου. Δεν καταβάλλεται
ιδιαίτερο τέλος εφόσον ο θανών διετέλεσε αποδεδειγμένα κάποια περίοδο της ζωής του δημότης του
Δήμου Παγγαίου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζεται
το ύψος των τελών και δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων υπέρ
προσώπων, οι οποίοι με την εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στο έθνος ή στον Δήμο.
Η ταφή τους γίνεται δωρεάν μέχρι πέντε (5) χρόνια. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την ταφή οι
συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή ή για την χορήγηση παράτασης της
ταφής, εφ' όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος.
Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή
του νεκρού.
ΑΡΘΡΟ 10
Παρατάσεις
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1. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής
να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπους Δημοτικές κοινότητες για να δηλώσουν τη βούλησή τους
σχετικά με το νεκρό τους.
2. Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από αίτηση των συγγενών μέσα σε τρεις μήνες από τη
λήξη της υποχρεωτικής ταφής. Τα τέλη παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του διπλότυπου πληρωμής.
3. Η αρμόδια για τα νεκροταφεία υπηρεσία υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς
του νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που
προβλέπει ο παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως.
ΑΡΘΡΟ 11
Βρέφη
Βρέφη μέχρι 2 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για πέντε χρόνια. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η
πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την ταφή οι συγγενείς είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής,
εφ' όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που στην περίπτωση αυτή είναι ίσο με
το μισό αντίστοιχο της παράτασης ταφής. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η Υπηρεσία
μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή, εάν το κρίνει αναγκαίο.
ΑΡΘΡΟ 12
Εκταφές
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η
οποία ορίζεται πενταετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο
θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό
απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.
3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής
με σκοπό μεταφορά των νεκρών γίνετε μετά από αίτηση των συγγενών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»,
μετά από την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος
δικαιώματος εκταφής.
4. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για
τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει
οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την
ευθύνη της εκταφής.
6. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την σχετική
διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν
εγγράφως στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής.
7. α). Απαγορεύεται η ανακομιδή οστών από οικογενειακό τάφο χωρίς την παρουσία των νόμιμων
δικαιούχων του οικογενειακού τάφου. Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται η παρουσία και του
ιδιοκτήτη και των συγγενών του νεκρού. β). Αν κατά το άνοιγμα του τάφου για την ανακομιδή
οστών φιλοξενούμενου για πενταετή χρήση διαπιστωθεί ότι δεν έχει διαλυθεί ο νεκρός μπορεί να
παραμείνει ατελώς για όσο χρόνο χρειαστεί με την υποχρέωση των συγγενών να αιτηθούν για το
λόγο αυτό την παράταση.
8. Δεν ισχύει ο περιορισμός της πενταετούς ταφής στις Κοινότητες όπου εθιμικά δεν γίνεται
ανακομιδή των οστών με εξαίρεση τα προβλεπόμενα παρακάτω στην παρ. 9. του παρόντος
9. Αναβολή από πενταετή εκταφή επιτρέπεται με απόφαση δημάρχου μετά από αίτηση το
ενδιαφερόμενου σε περιπτώσεις δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού ιδίως
όταν πρόκειται για νεαρά άτομα.
10. Αναβολή από πενταετή εκταφή δεν επιτρέπεται ακόμη και στις Κοινότητες όπου είθισται να μην
γίνεται εκταφή , εφόσον μετά από εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου διαπιστωθεί πρόβλημα
χωρητικότητας στο νεκροταφείο.
11. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογημένες
επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.
ΑΡΘΡΟ 13
Αυτεπάγγελτες εκταφές
1. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της ταφής τιμής ένεκεν ή της
παράτασης ταφής, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν παράταση ή εκταφή,
δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή, και να τοποθετήσει τα οστά στο
χωνευτήρι.
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2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε
πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική
επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου και η
τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς
τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
ΆΡΘΡΟ 14
Περιποίηση τάφων
1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους και
να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους.
2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου δύναται να παρέχεται
αποκλειστικά σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει της σχετικής νομοθεσίας
και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, ή σε ιδιώτες που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια
εισόδου.
3. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να περιποιείται τάφους
έναντι αμοιβής.
ΆΡΘΡΟ 15
Βιβλία
Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του
Δήμου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου τα παρακάτω βιβλία :
1. Σχεδιαγράμματα των Νεκροταφείων με αρίθμηση των τάφων,
2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο,
4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο
5. Βιβλίο ανακομιδής οστών
6. Βιβλίο αδειών ανεγέρσεων τάφων,
7. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδόμενων γραμματίων εισπράξεων.
ΆΡΘΡΟ 16
Υποχρεώσεις Δήμου
1. Ο Δήμος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και με
βάση τις πραγματικές δυνατότητες διάθεσης προσωπικού, υποχρεούται να συστήσει συνεργείο
για τα κοιμητήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1140/72.
2. Το προσωπικό των κοιμητηρίων, εφόσον υφίσταται, είναι κατ' αρχήν και κυρίως υπεύθυνο για
την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του παρόντος ως και το λοιπό τακτικό υπαλληλικό
προσωπικό του Δήμου και η Δημοτική Αρχή.
3. Για κάθε κοιμητήριο ή για ομάδα κοιμητηρίων ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος ως υπεύθυνος
κοιμητηρίου. Ο υπεύθυνος του κοιμητηρίου έχει ως αρμοδιότητα εκτός των άλλων και για την
επίβλεψη της κανονικής διανοίξεως των τάφων και για τη διενέργεια της καθαριότητας (κοπή
χόρτων, κ.λ.π.)
4. Σε περίπτωση ελλείψεως προσωπικού δύναται να παρέχεται αποκλειστικά σε ανάδοχο, ο οποίος
αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει της σχετικής νομοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου
τέλους, η δυνατότητα ταφής, εκταφής και ανακομιδής των οστών.
ΆΡΘΡΟ 17
Πρόστιμα
Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισμού ως προς τις διατάξεις των τάφων (μήκος, πλάτος, ύψος) και
θέση επιφέρει πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του τέλους χρήσεως του τάφου και αποκατάσταση στις
διαστάσεις του.
ΑΡΘΡΟ 18
Ωράριο
Τα κοιμητήρια του Δήμου Παγγαίου είναι ανοιχτά καθημερινά από την ανατολή μέχρι την δύση του
ηλίου. Τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες θα είναι ανοικτά από την ανατολή του ηλίου μέχρι την
τετάρτη απογευματινή(16:00).
ΑΡΘΡΟ 19
Οστεοφυλάκια-Οστεοθήκες
Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την επιμέλεια της υπηρεσίας των
νεκροταφείων στα οστεοφυλάκια εντός κιβωτίου με την καταβολή του ειδικού τέλους. Τα οστά μετά
την περισυλλογή τους φυλάσσονται σε οστεοθήκες μονές διαστάσεων 50Χ25Χ25 ή διπλές 50Χ29Χ29
κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών. Τα κιβώτια φύλαξης οστών
παρέχονται υποχρεωτικά από τους υπόχρεους ή σε περίπτωση αυτεπαγγέλτων εκταφών από το Δήμο
με αντίστοιχη χρέωση της δαπάνης στους υπόχρεους. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις
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διατάξεις του Π.Δ. 210/1975. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Υπηρεσία τη
βούλησή τους για την τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. Εάν δεν προσέλθουν για
τη δήλωσή τους αυτή και δεν καταβάλουν τα δικαιώματα φύλαξης για τρία έτη η Υπηρεσία δύναται να
τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, εφόσον χρειαστεί τον χώρο, και η αντίστοιχη οφειλή
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968. Απαγορεύεται η
μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών.
11 Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται μετά από αίτηση των συγγενών, είτε μετά την
εκταφή, είτε μετά τη λήξη της παραμονής των οστών στο οστεοφυλάκιο.
ΑΡΘΡΟ 20
Τελικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη ή απόφαση αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.
2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα
4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών και λοιπών
συναφών προϊόντων στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.
5. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη και την
ευκοσμία.
6. Τάφοι οι οποίοι χρήζουν επισκευής για λόγους προάσπισης δημοσίας υγείας ή αισθητικής πρέπει
να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους οικείους των ταφέντων, μέσα σε τασσόμενη προθεσμία
από τον πρόεδρο της Κοινότητας, διαφορετικά οι εργασίες γίνονται από συνεργία του Δήμου με
δαπάνες και για λογαριασμό των υπόχρεων και θα εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι σχετικές
διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων.
7. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο
χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του
κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος
σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
8. Με τη δημιουργία νέων κοιμητηρίων θα διακοπεί η λειτουργία των υφιστάμενων κοιμητηρίων και
αυτά θα πρέπει να εξωραϊστούν και να διατηρηθούν ως μνημεία, όπως αυτό προβλέπεται από το
σχετικό νόμο.
9. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος της
Υπηρεσίας από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους
περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.
10. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα
μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και
απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να
επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
11. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται στους
συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.
12. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνονται όψιν το
εθιμικό δίκαιο και οι ιδιαίτερες συνήθειες που επικρατούν στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες του
Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 21
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε
απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού
λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Ταφές, εκταφές και άλλα δικαιώματα ή πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί με βάση
τους προϋφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών-κοινοτικών κοιμητηρίων
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με όσα προβλέπονταν σε αυτούς και μέχρι τη λήξη των
δικαιωμάτων.
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