
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 
Άρθρον 1ον 

 

Α) Ο παρόν Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την 
διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 2ον 

 
Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις  παρακάτω διατάξεις: 
1) Από το άρθρο 19 του από 24/09-20/10/1958 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο 
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 
Κοινοτήτων»,  
2) Από τον Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών» (ΦΕΚ 130Α), 
3) Από τον Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α), 
4) Από το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων».  
5) Από του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών 
Ναών και Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α), 
6) Από το Π.Δ. 933/1975, 
7) Από το Β.Δ/τος 542/1961 «περί των τηρητέων από των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων 
και του Τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α), 
8) Από το Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 
ανθρώπων», 
9) Από το Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχείρισης των μη Ενοριακών Ναών των 
Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α), 
10) Από την Α.Ν. 1210/1978 (ΦΕΚ 424β’/10-05-1978) απόφαση των  Υπουργών 
Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων», 
11) Από το Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 
Κοιμητηρίων», 
12) Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 
13) Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο 
γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον Κανονισμό αυτό, 
14) Από το Ν.3852/2010. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  ΦΕΚ Α 87/7.10.2010. 
  

Άρθρον 3ον 

 

α) Απαγορεύεται η ταφή παντός νεκρού εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε 
ιδιωτικούς χώρους, με  εξαίρεση των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων. 
 β) Ο Δήμος Πέλλας είναι ο κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα  Κοιμητήρια και η 
περιουσία τους παραμένει στην  κυριότητα του.  
 
Ο Κανονισμός αφορά στην λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων:  

1) Κοιμητήρια Μητρόπολης  
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2) Νέα Κοιμητήρια Γιαννιτσών 
3) Κοιμητήρια Κρύας Βρύσης 

 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Άρθρον 4ον 

 
α) Τα Κοιμητήρια, χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 966 και 970 Α.Κ., δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό 
δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου χώρου ταφής. (Α.Ν. 582/1968 άρθρο 3 παρ. 2). 
β) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, αποτελεί  
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, η δε σχετικές 
προς τούτο πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.  
γ) Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός 
οποιασδήποτε μεταβίβασης προς τρίτους με πράξεις ζωής ή αιτία θανάτου. 

 
Ενταφιασμός νεκρών 
   α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και 
στους χώρους που παραχωρούνται γι' αυτό το σκοπό. 
    β) Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται μετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόμιμη 
πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή. 
    γ) Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του 
Κοιμητηρίου Άδεια Ταφής του οικείου Ληξιαρχείου που θα είναι θεωρημένη από την 
Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που οι νεκροί αποβιώνουν από λοιμώδη νοσήματα, 
υποχρεούνται η οικογένεια και οι εργολάβοι κηδειών να ενημερώνουν την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και του Κοιμητηρίου προσκομίζοντας την Ιατρική Βεβαίωση ώστε να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 
     δ) Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται όπως προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα 
που επιθυμούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία 
των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισμό της τελετής 
αυτής. 
     ε) Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την 
αποτελεσματικότερη διάλυση τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε 
φέρετρο εξωτερικού, υποχρεούται η οικογένεια του να το αλλάξει με άλλο.   
   στ) Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μαζί με τις άλλες 
αποδείξεις πληρωμής, θα χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό έντυπο στο οποίο, 
πέρα των άλλων θα γίνεται γνωστό, ότι ο Δήμος θα προβαίνει στην εκταφή του νεκρού 
μετά την πάροδο δεκαετίας  από της ταφής και όχι πριν τη συμπλήρωση 60 ετών από την ημερομηνία 
γέννησης του θανόντος , εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή ή την 
τυχόν παράταση, μετά από την έγγραφη προειδοποίηση – υπενθύμιση εκ μέρους της 
Υπηρεσίας, η οποία θα στέλνεται στη διεύθυνση που διατηρεί στο αρχείο της.   
Όσοι αποβιώνουν  από λοιμώδη νοσήματα, ενταφιάζονται σε συγκεκριμένο ταφικό 
τετράγωνο σε ξεχωριστό σημείο - ταφώνα, τηρούμενων αυστηρώς  των υγειονομικών 
διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται. 
ζ) Καθορίζεται ως χώρος ταφής ακρωτηριασµένων µελών, τα οποία προέρχονται από 
χειρουργικές επεµβάσεις νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 
37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003), ο χώρος του κοινοταφείου. Πριν την πράξη του 
ενταφιασµού ακρωτηριασµένων µελών εκδίδεται από την υπηρεσία πρωτόκολλο 
παραλαβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

ΤΑΦΟΙ 
Άρθρον 5ον 

Κατηγορίες 
  α) Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια για την ταφή 
των νεκρών καθορίζονται με σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά – ταφολόγια) που 
εκπονούνται ή τροποποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίνονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
   β) Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την Υπηρεσία των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτά. 
   γ) Επίσης δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, 
χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Διαστάσεις 
α) Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20μ. μήκος και πλάτος 2,40μ. για τους 
ενήλικες καθώς και γενικό βάθος 1,80μ. περίπου.  
Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του 
σταυρού. 
β) Οι τάφοι δεκαετούς χρήσεως θα έχουν  διαστάσεις  2,20 μ. μήκος και πλάτος 1,20μ 
για τους ενήλικες και 1,10μ.  μήκος με 0,5μ. πλάτος για τα νεογνά ( χωριστό ταφικό 
τετράγωνο). 
Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του 
σταυρού. 
γ) Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζονται καλά με γαιώδη υλικά 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ’ αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος 
ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου. 
 Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε µπετόν, πράγµα που δυσχεραίνει τη διάλυση 
του ενταφιασθέντος και δηµιουργεί δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. 
Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται µε µπετόν. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου 
εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία του 
προϊσταµένου του νεκροταφείου και των ενδιαφεροµένων.  
δ) Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50μ. τουλάχιστον που θα μετράται από το 
άκρο του κάθε τάφου. 
Ο πυθμένας θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,50μ. χαμηλότερα από την στάθμη 
οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου. 
ε) Δεν επιτρέπεται ξεχωριστή ζώνη ταφής για τους αλλόθρησκους ή αλλόδοξους. 
 
 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ 

Άρθρον 6ον 

α. 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. Ωστόσο, λόγω των 
χωρικών περιορισμών δεν επιτρέπεται η απόκτηση ιδιαίτερου ιδιωτικού δικαιώματος για 
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ορισμένο χώρο ταφής (οικογενειακός τάφος) στα υφιστάμενα κοιμητήρια Κρύας Βρύσης 
και Μητροπόλεως Γιαννιτσών. Η σύσταση οικογενειακού τάφου επιτρέπεται μόνο στα 
Νέα Κοιμητήρια Γιαννιτσών λόγω ελλείψεως χωρικών περιορισμών. 
 
β. 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. 
 
γ. 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.  
 
δ) Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται µόνο στο 
όνοµα του αιτούντος αποκλειστικά αφού προηγουμένως υποβληθεί ληξιαρχική πράξη 
θανάτου (άρθρο 3 α.ν.582/1968) ενώ τα στοιχεία του θανόντος θα αναγράφονται στην 
αίτηση που υποβάλλει ο κύριος δικαιούχος του τάφου. Η παραχώρηση θεωρείται δε 
ολοκληρωμένη και τελειωμένη από την καταβολή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου του 
σχετικού δικαιώµατος και της εκδόσεως της πράξης παραχώρησης από τον ∆ήµαρχο. 
Απαγορεύεται η  προπώληση τάφου. Η καταβολή του συνολικού ποσού για την 
παραχώρηση πρέπει να γίνεται πριν την σύνταξη του παραχωρητηρίου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπορεί να γίνει η καταβολή του ποσού σε ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις 
εντός του διαχειριστικού έτους. Η πρώτη δόση που καταβάλλεται πρέπει να αποτελεί 
τουλάχιστον το 20% του συνολικού ποσού η δε σύνταξη του παραχωρητηρίου 
πραγματοποιείται µετά την εξόφληση της τελευταίας δόσης. Σε περίπτωση 
ολοσχερούς/εφάπαξ εξόφλησης του ποσού, προβλέπεται µείωση αυτού κατά δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του εκάστοτε προβλεπόμενου ποσού. 
 
ε. 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. 
 
στ. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι 
δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει δεκαετία από την τελευταία ταφή 
και  έχει συμπληρωθεί  θεωρητικά το εξηκοστό  από γεννήσεως εκάστου εκ των 
ενταφιασμένων 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  
 
Για τους οικογενειακούς τάφους η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου 
αποδεικνύεται: 1) από το αποδεικτικό είσπραξης του τέλους από την ταμειακή Υπηρεσία, 
2) από την πράξη παραχώρησης. Εάν ο δικαιούχος δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης 
του τάφου, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτού με βάση το αρχείο της Υπηρεσίας.   
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ζ. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και χρήσης από 
την υπηρεσία ή τον διεκδικούντα, περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα. 
Δίδεται το περιθώριο έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος να προσκομιστούν στην 
υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά των διεκδικούντων οικογενειακών τάφων, ώστε 
να αποδειχθεί η νόμιμη παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια δικαιολογητικά 
αποτελούν νόμιμα υφιστάμενες αποφάσεις  των  κατά καιρούς : κοινοτικών ή δημοτικών 
συμβουλίων, δημάρχων , διπλότυπα εισπράξεις αγοράς τάφου της αρμόδιας υπηρεσίας 
του δήμου άλλως το επικαλούμενο δικαίωμα δεν υπάρχει. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 
εξαγοράς υφιστάμενου οικογενειακού τάφου. (Το δικαίωμα υφιστάμενου οικογενειακού 
τάφου είναι αντίστοιχο του δικαιώματος απόκτησης οικογενειακού τάφου  όπως 
περιγράφεται στο άρθρο18 του παρόντος κανονισμού ).Οι  διεκδικούντες- κύριοι 
οικογενειακών τάφων οφείλουν εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος να 
οριοθετήσουν το χώρο με ειδική σήμανση 
 ( μαύρο ταμπελάκι με το όνομα του αρχικού δικαιούχου σε λευκό) 
 
η. Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία περιέχονται στο Δήμο  και διατίθενται εκ νέου. 
Η αναγνώρισή τους γίνεται από επιτροπή του Δήμου και τα οστά μεταφέρονται στο 
χωνευτήριο. 
 
θ. Τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης 
χωροταξικής διαρρύθμισης  των Κοιμητηρίων μεταφέρονται μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες βάση του ΠΔ.210/1975, στο 
οστεοφυλάκιο με δαπάνες του Δήμου.  
 
ι. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης Κοιμητηρίου καμία υποχρέωση σε βάρος του 
Δήμου δεν υφίσταται για την μεταφορά των οικογενειακών τάφων με τα μνημεία που 
βρίσκονται σε αυτούς σε άλλο Κοιμητήριο ή για την παραχώρηση χώρου προκειμένου να 
συσταθεί οικογενειακός τάφος σε εκείνο το Κοιμητήριο, χωρίς να καταβληθεί ολόκληρο το 
τέλος παραχώρησης που καθορίζει ο παρόν Κανονισμός. 
 
κ. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά 
έργα δεν καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου.  
 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
Άρθρον 7ον 

 
Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλειπαν οι δικαιούχοι κατά το άρθρο 6 του 
παρόντος περιέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο δεκαετίας και της θεωρητικής 
συμπληρώσεως του εξηκοστού εν ζωή έτους  από την ταφή του τελευταίου νεκρού στον 
οικογενειακό τάφο. 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. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ 
Άρθρον 8ον 

 
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρείται σε εξέχοντα 
πρόσωπα της πόλης οικογενειακός τάφος, τιμής ένεκεν. 
2. Ο ενταφιασμός προσώπων  που με την κοινωνική και εθνική τους δράση  προσέφεραν  
σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο και στο έθνος θα παραμένουν εσαεί. 
Οι τάφοι αυτών θα παραχωρούνται αποκλειστικά  και μόνον  για τα τιμώμενα πρόσωπα 
και δεν θα αποκτούν δικαίωμα οι συγγενείς  οποιουδήποτε βαθμού. 
3. Αξιωματικοί εν ενεργεία, πολίτες των Ένοπλων Δυνάμεων  και των  Σωμάτων 
Ασφαλείας οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος και θύματα τρομοκρατικών ενεργειών 
ενταφιάζονται   δωρεάν σε κοινούς ή οικογενειακούς τάφους. 
4. Οι άποροι δημότες, εφ’ όσον προσκομίσουν στην υπηρεσία  των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων το σχετικό έγγραφο της Δ/σης  Κοινωνικής Προστασίας που πιστοποιεί την 
οικονομική τους κατάσταση και κατόπιν εισηγήσεως  Κοινωνικού Λειτουργού  θα 
ενταφιάζονται δωρεάν.  
4.. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται 
με την ανακομιδή του νεκρού. 
 

Άρθρον 9ον 

 
    Όλοι οι τάφοι (οικογενειακοί και κοινοί) φέρουν ιδιαίτερη ανά κοιμητήριο αρίθμηση με 
πινακίδιο μαύρου χρώματος με λευκό αριθμό. Τηρείται δε από την υπηρεσία ηλεκτρονικό 
αρχείο με τους υφιστάμενους τάφους σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιείται και η 
διαχείριση των θέσεων των ταφοπέδων. Στο παραπάνω αρχείο υποχρεωτικά αναγράφεται 
ο τελευταίος χρήστης του τάφου, όπως επίσης και ένας συγγενής αυτού ο οποίος είναι 
υπόχρεος για την τήρηση των υποχρεώσεων που διέπονται από τον κανονισμό 
νεκροταφείων. Ο υπόχρεος επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία: 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και 
απαραίτητα αριθμό φορολογικού μητρώου. Κάθε μεταβολή στη χρήση του τάφου 
επιτάσσει και ενημέρωση του σχετικού αρχείου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 

Άρθρον 10ον 

 
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής 
ταφής, η οποία ορίζεται δεκαετής και όχι πριν της συμπληρώσεων του εξηκοστού από 
γεννήσεως έτους του θανόντος , εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό. ( παρ.2 άρθρο 8) 
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα απαγορεύεται η εκταφή πριν 
από την παρέλευση δεκαετίας. 
3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών 
πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά 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. 

 6 



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. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού. 
8. Η φύλαξη των οστών και της τέφρας γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και την 
επιμέλεια της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων στα οστεοφυλάκια εντός κιβωτίου με την 
καταβολή ειδικού δικαιώματος για κάθε χρόνο φύλαξης πέραν της δεκαετίας. 
9.Η οστεοθήκη παρέχεται από την υπηρεσία έναντι τέλους το οποίο καλύπτει χρονικό 
διάστημα φύλαξης 10 ετών. 
10. Η μεταφορά των οστών και της τέφρας διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ 
210/1975. 
11. 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 χωνευτήριο, εφόσον χρειαστεί τον χώρο, και η 
αντίστοιχη οφειλή βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του        
Α.Ν. 582/1968. 
12. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήριο γίνεται μετά από αίτηση των συγγενών, είτε 
μετά την εκταφή, είτε μετά τη λήξη της παραμονής των οστών στο οστεοφυλάκιο.  

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 
Άρθρον 11ον 

 
1. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής δεκαετούς 
ταφής και εφόσον έχει συμπληρωθεί  το εξηκοστό από γεννήσεως  έτος του θανόντος, να 
επικοινωνήσουν με την υπηρεσία του Κοιμητήριου για να δηλώσουν τη βούλησή τους 
σχετικά με το νεκρό τους. 
2. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας δύναται να παραταθεί η ταφή των νεκρών 
πέραν της υποχρεωτικής ταφής έως πέντε χρόνια, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται 
η ομαλή συνέχεια των ταφών. Η διάρκεια της παράτασης συναρτάται με τον αριθμό των 
διαθέσιμων τάφων.  
3. Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από αίτηση των συγγενών μέσα σε δύο μήνες 
από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της παράτασης η οποία είναι  ετήσια. 
Τα δικαιώματα παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του διπλότυπου πληρωμής. 
4. Η Υπηρεσία των Κοιμητηρίων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς 
του νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των 
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παρατάσεων που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση 
παραλείψεως. 
5. Ο ενδιάμεσος χρόνος από τη λήξη της δεκαετούς χρήσεως ή της παράτασης μέχρι την 
εκταφή θεωρείται νέα παράταση και εισπράττεται το ανάλογο τέλος.   
 
 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ  ΕΚΤΑΦΕΣ 
Άρθρον 12ον 

 
1. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν ή 
της παράτασης ταφής , οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, 
δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο 
χωνευτήριο. 
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 
Κοιμητηρίου και η τοποθέτηση σημειώματος σε εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν 
ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 
  
 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ 
Άρθρον 13ον 

 
Η φύλαξη των οστών στο  οστεοφυλάκιο γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
συγγενών του νεκρού και με ταυτόχρονη καταβολή των αντιστοίχων δικαιωμάτων που 
ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού. 
1. Η εκάστοτε καταβολή δικαιωμάτων είναι ημερολογιακή, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή αφορά το τρέχον έτος ανεξαρτήτως έναρξης 
της ημερομηνίας φυλάξεως των οστών. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθη το 
προβλεπόμενο στο άρθρο πόσο φύλαξης επί τρία έτη τοποθετούνται στο χωνευτήριο άνευ 
ουδεμίας άλλης ειδοποιήσεως. 
2. Η παραλαβή των οστών από το Δημοτικό Κοιμητήριο και η μεταφορά τους σε άλλο 
Κοιμητήριο, ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και μετά 
προηγούμενη τήρηση της νομίμου διαδικασίας. 
3. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση παντός αντικειμένου στην μαρμάρινη οστεοθήκη 
όπως καντηλιών, ανθοδοχείων, γλαστρών κλπ εκτός μικρής φωτογραφίας. Σε περίπτωση  
που τοποθετούνται τέτοια ή παρόμοια αντικείμενα παρά την απαγόρευση, θα 
αφαιρούνται και οι συγγενείς θα καταβάλλουν το πόσο που αντιστοιχεί για την 
αντικατάσταση του μαρμάρου. Σε περίπτωση υποτροπής, εκτός από  τα παραπάνω, δεν θα 
ανανεώνεται η παραμονή των οστών στην μαρμάρινη οστεοθήκη.    
4. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο γίνεται η 
παραχώρηση ή για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτική, 
οποιασδήποτε και καθ' οποιονδήποτε τρόπο, μεταβιβάσεως προς τρίτους δια πράξεως εν 
ζωή ή αιτία θανάτου. 
Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως οστεοθήκης, αποτελεί διοικητικής φύσεως 
παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, η δε σχετική πράξη του Δήμου 
αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. 
5. Απαγορεύεται απολύτως η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση οστεοθήκης 
πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης της Υπηρεσίας. 
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Το ποσό της Μίσθωσης των Μαρμάρινων Οστεοθηκών περιγράφεται στο άρθρο 17 του 
παρόντος Κανονισμού. 

 
ΝΗΠΙΑ 

Άρθρον 14ον 

 
1. Βρέφη και νήπια μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται δωρεάν. Ως ημερομηνία γέννησης 
θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  
2. Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού από γεννήσεως έτους , οι συγγενείς είναι 
υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης 
της εκταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η 
Υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Άρθρον 15ον  
 
1.Η Διοίκηση των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Δήμο δια των υπηρεσιών που προβλέπει 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.   
1. Υπεύθυνος για την λειτουργία τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα 
Κοιμητήρια. 
2. Τα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία 
περι βεβαιώσεων εσόδων. 
3. Ο Δήμος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και με βάση τις πραγματικές δυνατότητες διάθεσης προσωπικού, υποχρεούται να συστήσει 
συνεργείο ή συνεργεία για τα κοιμητήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1140/72. 
4. 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.  
5. Για κάθε κοιμητήριο  ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος ως υπεύθυνος κοιμητηρίου. Ο 
υπεύθυνος του κοιμητηρίου έχει ως αρμοδιότητα εκτός των άλλων και για το κλείσιμο και 
το άνοιγμα της πόρτας κάθε πρωί και απόγευμα, για την επίβλεψη της κανονικής 
διανοίξεως των τάφων ,  επίβλεψη των εργολάβων κηδειών κατά την εκταφή, για τη 
διενέργεια της καθαριότητας (κοπή χόρτων, κ.λ.π.) σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο της 
υπηρεσίας νεκροταφείου. 
6. Υπεύθυνοι  για  την  ενημέρωση  και  κανονική  τήρηση  των  βιβλίων  είναι 
εξουσιοδοτημένοι από το Δήμαρχο υπάλληλοι. 

 
 

 
ΒΙΒΛΙΑ 

Άρθρον 16ον 

 
1.  Για  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των Δημοτικών Κοιμητηρίων  τηρούνται  τα   
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παρακάτω βιβλία:   
    α) βιβλίο ενεργουμένων ενταφιασμών   
    β) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων   
    γ) βιβλίο οικογενειακών τάφων   
    δ) βιβλίο ενεργουμένων ανακομιδών   
    ε) βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών   
    στ) βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών   
     η) βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών   
    θ) βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και διατομών   

 
 
 

 
ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άρθρον 17ον 

 
1 .Τα Δημοτικά Κοιμητήρια είναι ανοικτά από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
Άρθρον 18ον 

 
Επιβολή, βεβαίωση  και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων. 
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «περί των 
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 
318/69, «περί βεβαιώσεις και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και 
των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/61959. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των Δήμων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία των 
Κοιμητηρίων . 
Για την παροχή υπηρεσιών από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
εισπράττονται δικαιώματα που ορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό. 
Τα τέλη και τα δικαιώματα του δημοτικού κοιμητηρίου είναι τα ακόλουθα: 
 
α) ∆ικαίωµα τάφων δεκαετούς ταφής δημοτών και ετεροδημοτών 
β) ∆ικαίωµα οικογενειακών τάφων δηµοτών και ετεροδηµοτών  
γ)  Τέλος ανακοµιδής 
δ) Ετήσιο τέλος παράτασης ανακοµιδής  
στ)  δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης 
ζ) Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκειο δημοτών και ετεροδημοτών  
 
 
Το ύψος κάθε τέλους θα προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν 
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Τα τέλη και τα δικαιώματα επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 20/10/1958 «περί 
των προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 
318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεων των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και 
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των άρθρων 3-5 του ΒΔ της 17/5-15/6/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των Δήμων και Κοινοτήτων» και διατίθενται για τη συντήρηση του Κοιμητηρίου. 
 
  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 
ΜΝΗΜΕΙΑ 
Άρθρον 19ον 

 
1. 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. 
2.  Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου είναι υποχρεωτική.  
3. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός 
του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των 
κατεργασμένων υλικών. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου των 
κοιμητηρίων, για την αποθήκευση  υλικών ή για την απόρριψη άχρηστων υλικών έστω και 
προσωρινά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κατασκευαστών με τον παρόντα 
κανονισμό, μπορεί να επιβάλλεται  πρόστιμο κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου,  ενώ σε περίπτωση υποτροπής τους, με απόφαση Δημάρχου 
μπορεί να αποκλειστεί οριστικά 
4. Τα σχέδια κατασκευής μνημείου σε οικογενειακούς τάφους  και τάφους δεκαετούς 
χρήσης καθορίζονται βάση σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και 
επισυνάπτονται στο παρόντα κανονισμό. 
5. Κάθε κατασκευή που τοποθετείται σε τάφο και δεν πληρεί τις καθορισμένες 
προδιαγραφές αφαιρείται με ευθύνη του κατασκευαστή. Αν αυτό δεν γίνει αφαιρείται από 
τον Δήμο και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού. 
6.  Μετά την ανακομιδή τα υλικά των μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέρχονται 
στον Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακαινισθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 
από την υπηρεσία του Δήμου για κάλυψη αναγκών μνημείων απόρων δημοτών ή και να 
εκποιούνται, το δε προϊόν εκποίησης θα διατίθεται για την ενίσχυση απόρων οικογενειών. 
7. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από τα Κοιμητήρια κανενός είδους αντικειμένου σύμφωνα με 
τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 
8.Οι υπάρχουσες πρόσθετες κατασκευές με τον παρόντα κανονισμό απομακρύνονται με 
μέριμνα του ενδιαφερόμενου είτε από την υπηρεσία νεκροταφείων εφόσον παρέλθει 
εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν γραπτής ειδοποιήσεως του από την υπηρεσία 
κοιμητηρίων . 
 

Άρθρον 20ον 

2. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά τη 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. 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρον 21ον 

 
- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα. 
- Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο 

ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων. 
- Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη και 

την ευκοσμία.  
- Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κλπ) 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.     

- Η κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων επιτρέπεται μόνο εντος των ασφαλτοστρωμένων 
διαδρόμων των κοιμητηρίων  
 
 
 

Άρθρον 22ον 

 
Σε κάθε περίπτωση που δεν εμφανίζεται συγγενής ή εμφανίζεται μεν, αλλά αρνείται την 
καταβολή τελών και δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες υπηρεσίες ή σε 
καθυστέρηση εκταφής κλπ τα δικαιώματα του Δήμου βεβαιώνονται και εισπράττονται 
από τους υπόχρεους συγγενείς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

 
Άρθρον 23ον 

 
Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.  

 
 

Άρθρον 24ον 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια υπηρεσία 
Δημοτικών Νεκροταφείων υποχρεούται να εισηγηθεί την παράβαση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής η οποία με απόφασή της, θα ορίσει και το πρόστιμο για τον παραβάτη. 
Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό του τέλους ταφής και μεγαλύτερο 
από το διπλάσιο του ποσού της παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου. Το πρόστιμο 
επιβάλλεται έπειτα από γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση των 
εγγράφων απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις 
το πρόστιμο επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει να 
συμμορφωθεί με τον ισχύοντα κανονισμό. 
  
 

Άρθρον 25ον 

 
 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του. 
Από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε 
απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. 

 12 



Διατηρούνται σε ισχύ, μέχρις ότου εκδοθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα 
ποσά που έχουν καθοριστεί για τα κάθε είδους προβλεπόμενα τέλη ή δικαιώματα με 
προηγούμενες αποφάσεις. 
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού  λάβει υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 
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