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ΑΠΟΠΑΜΑ 

          Από ην πξαθηηθό ηεο 12
εο

 ηαθηηθήο δεκόζηαο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ  Γήκνπ Κεθαιινληάο   ηεο  29
εο

 Μαΐνπ   2018.   

   Αριθμός Απόθαζης:  173 /2018 

                                                            Περίληυη       

Έγκριζη κανονιζμού λειηοσργίας κοιμηηηρίφν Δήμοσ Κεθ/νιάς (αρ. 5/2018 

απόθαζη ηης Ε.ΠΟΘ.ΖΩ) 

 

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  29 Μαΐνπ   ηνπ έηνπο 2018  εκέξα Σξίηε  &  ώξα  10:00 π.κ 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε  ζε  ζσνεδρίαζη ζην Γεκνηηθό 

Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζκ. πξση: 13934 /25 .5.2018 έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ   πνπ έρεη 

εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α' 87). 

    ε ζύλνιν ζαξάληα έλα   (41) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα ηα  ηξηάληα έλα ( 31) θαη 

νλνκαζηηθά:  

   ΠΑΡΟΝΣΕ: (31)                       ΑΠΟΝΣΕ: (10)  
                                                                                                  (Αν και νόμιμα έτοσν προζκληθεί) 

1.         ΑΓΓΟΤΡΗΑ   ΑΓΓΔΛΟ                                                            ΑΠΧΝ 

2.         ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                   

3.           ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ  ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ                      

4.           ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ  ΓΔΡΑΗΜΟ                              

5.           ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ    .         

6.           ΓΑΚΖ  ΜΗΥΑΖΛ                                                                                  

7.           ΓΑΡΜΠΖ  ΟΦΗΑ                                                    

8.           ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ  ΑΝΣΧΝΗΟ                                                         

9.           ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                     

10.   ΚΔΚΑΣΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ                            

11.   ΚΟΚΚΟΛΖ  ΠΑΝΑΓΖ                                                               

      
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ  

ΔΗΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ 

 Δ/ΝΗ ΔΘΟΘ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚ/ΚΗ ΜΕΡΘΜΝΑ & 

ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ  

ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη  
Πληρ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
   
                  

                  

                 

               Αξγνζηόιη :  4/7/2018 

                Αξηζ. Πξση.: 14536 

                   

                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
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12.   ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ                      

13.   ΚΟΚΚΟΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                             

14.   ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                             ΑΠΧΝ                                               

15.   ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ                                                      

16.   ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                                                    

17.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                           ΑΠΧΝ                                                                                                                  

18.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ                                                               

19.   ΜΑΡΚΔΣΟ  ΑΓΓΔΛΟ                                                               

20.   ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ                                          .                      

21.   ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                           

22.   ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                 

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                                    

24.   ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ                                                   

25. ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ                                                              ΑΠΧΝ            

26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                            

27. ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                           Απώλ ζηελ αξ. 173/18 απόθ.         

28. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                                                             

29. ΜΔΝΑΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                      .                                         

30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ                                                             ΑΠΧΝ 

31. ΦΛΧΡΑΣΟ  ΘΔΟΓΧΡΟ                                                               ΑΠΧΝ                          

32. ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ                                         

33. ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ                                                             ΑΠΧΝ                          

34. ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                               ΑΠΧΝ 

35. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ                                                                ΑΠΧΝ 

36. ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                    

37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                               Απώλ ζηελ αξ. 173/18 απόθ.  

38. ΓΔΣΟΤΝΖ  ΓΔΡΑΗΜΟ                                                           ΑΠΧΝ      

39. ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                                      

40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ   

41. ΠΑΡΗΖ  ΖΛΗΑ                                                                                                        

ηελ ζπλεδξίαζε   παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο 

Παξίζεο.  

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο                 

θ. ηαύξνο –Γεξάζηκνο  Αιπζαλδξάηνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ.  

θ. Ζ. Κνπξθνπκέιε ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ αξηζκ. 5/2018 

απόθαζε ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ. (νξζή επαλάιεςε) ζρεηηθή κε ην αλαθεξόκελν ζηελ 

πεξίιεςε ζέκα  ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ  

                                                                                                                        1-02-2018 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο  1 εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηελ    29 ε  Ηαλνπαξίνπ  2018  
ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΗ :    5   /2018 
 
ΘΔΜΑ: Καηάπηιζη ζσεδίος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ Κοιμηηηπίων Γήμος Κεθαλλονιάρ και 
ειζήγηζη ππόηαζηρ ππορ έγκπιζη ηος ζηο Γημοηικό ςμβούλιο. 

 
ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα   29 ε   Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο  2018, εκέξα   Γεπηέξα    θαη ψξα 
 11: 00  ην  πξσί  ,ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 
Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» χζηεξα απφ ηελ αξηζκφ πξση. 1745 /22 -01-2018 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /2010 (ΦΔΚ Α'87). 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία εθφζνλ ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ επξέζεζαλ παξφληεο     ηα 
πέληε (5) θαη αλαιπηηθά σο εμήο:  
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:                                                                                                       ΑΠΟΝΣΔ 
1.  Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο                                                                          ακνχξεο ππξίδσλ                                                                                                                                                                                                                                     
2. Απνζηνιάηνο Γεξάζηκνο                                                                 Μνζρνλάο Αιέμαλδξνο       

3.  Αξαβαληηλφο Γηνλχζηνο                                                                          
4.   Γάθεο Μηραήι (πξνζήιζε ζηελ 3 /2018 απφθαζε θαη απνρψξεζε αθνχ ςήθηζε  )                                                                                                                                                                                                                
5.   Βαλδψξνο Παλαγήο                                                                                                                                                                              
6. Κεθάηνο Δπάγγεινο    
7.  Παξίζεο Ζιίαο (  πξνζήιζε ζηελ 4 /2018 απφθαζε )                                                                                                                                                                                             
 

Ο Πξφεδξνο θ. Ζιίαο Κνπξθνπκέιεο  , εηζεγνχκελνο ην 3  ν Θέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  «Καηάξηηζε 
ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο» ζέηεη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην κε 
αξίζ. πξση 1726/22-01-2018 ηειεπηαίν έγγξαθν γηα ην ελ ιφγσ ζέκα ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θ. Δπξχθιεηαο Υαηηίδνπ _Παπαδήκα ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ην 
ρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο . 
 
Ο Πξφεδξνο αθνχ επηζεκαίλεη σο πξνο ηελ  εηζήγεζε φηη  ε Τπεξεζία έρεη ηελ  ππνρξέσζε λα 
θαηαξηίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηαο ηεο ζε ζρέδην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη φηη ηα αηξεηά Μέιε δελ κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ αληίζεηα απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία πνπ ε Τπεξεζία νθείιεη λα ηνπο γλσζηνπνηεί , πξνηείλεη  ζηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηφηεηαο λα εγθξίλνπλ σο έρεη ην παξαπάλσ ρέδην  ηνπ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Κεθαιινληάο . 
Ο θ. Γηνλχζηνο Αξαβαληηλφο δειψλεη ΠΑΡΩΝ. 
Ο θ. Παξίζεο Ζιίαο δειψλεη ΠΑΡΩΝ. 
 
 
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ςεθίδνπλ : Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο –Κεθάηνο Δπάγγεινο –Απνζηνιάηνο 
Γεξάζηκνο θαη Βαλδψξνο Παλαγήο. 
Καη ιακβάλνληαο ππφςε : 
ηελ παξ.1Β  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852 /2010 
ηελ κε αξίζ. πξση 1726/22-01-2018 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
ην παξαπάλσ ρέδην ηνπ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ . 
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  :  
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ        ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ  

 
Καταρτίδει και εισεγείται προς έγκρισε στο Δεμοτικό Σσμβούλιο τον Κανονισμό Λειτοσργίας 
των Κοιμετερίων τοσ Δήμοσ Κευαλλονιάς όπως παρακάτω: 
 

 

ΑΔΑ: ΩΣ69ΩΕ5-ΔΛ5



4 

 

           

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 
ΓΗΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΙΑ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &   ΠΡΑΙΝΟΤ                                                                                                                
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ 

  
  

 
 
 
 

 
 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
Άξζξν 1  Ννκηθφ θαζεζηψο 
 
Άξζξν 2  Ννκηθφο ραξαθηεξηζκφο 
Άξζξν 3  Γηνίθεζε-Λεηηνπξγία 
Άξζξν 4  Πεξηγξαθή  
Άρζρο 5  Αρκοδηόηεηες θαζήθοληα θαη σποτρεώζεης ηφλ σπεσζύλφλ  
                 σπαιιήιφλ  
Άξζξν 6  Καζήθνληα εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ  
Άξζξν 7   Σάθνη  
Άξζξν 8  Οηθνγελεηαθνί ηάθνη  
Άξζξν 9  Υξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ  
 
Άξζξν 10  Ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά κλεκεία  
 
Άξζξν 11  Σάθνη αγλψζησλ  
 
Άξζξν 12  Σάθνη ηξηεηνχο ρξήζεο  
 
Άξζξν 13  Κνηλφο ηάθνο 
 
Άξζξν 14  Σαθέο απνβησζάλησλ  
 
Άξζξν 15  Καηαζθεπέο-Γηακνξθψζεηο ηάθσλ  

 
Άξζξν 16  Τπνρξεψζεηο θαηαζθεπαζηψλ κλεκείσλ  
 
Άξζξν 17  Τπνρξεψζεηο Λεμηάξρσλ  
Άξζξν 18  Γσξεάλ ηαθή εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 
 
Άξζξν 19  Αλαθνκηδή, ηαθή θαη κεηαθνξά νζηψλ-νζηενθπιάθην 
  
Άξζξν 20  Αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ  
Άξζξν 21  Αιιαγή νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ  
 
Άξζξν 22  Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ  
 
Άξζξν 23  Σεξνχκελα βηβιία 
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Άξζξν 24  Τπνρξεψζεηο γξαθείσλ ηειεηψλ 
 
Άξζξν 25  Γεκνηηθνί κε ελνξηαθνί Ηεξνί Νανί Κνηµεηεξίνπ Γξαπάλνπ   
                 θαη Κνηκεηεξίνπ Λεμνπξίνπ   
Άξζξν 26  Ωξάξην ιεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίνπ θαη Ηεξνχ Νανχ Γξαπάλνπ 
Άξζξν 27  Γηθαηψκαηα θαη ηέιε 
Άξζξν 28 Καζνξηζκφο ρψξνπ εληαθηαζκνχ αιινζξήζθσλ θαη ζαλφλησλ απφ  
               ινηκψδε λνζήκαηα 
Άξζξν 29  Σειηθή δηάηαμε 
Άξζξν 30 Έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ 
 
 
 
Άπθπο  1οΝομικό καθεζηώρ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ δηέπεηαη γεληθά απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
1) Σνλ Α.Ν 582/1968 «πεξί Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ» 
2) Σνλ Α.Ν 445/1968 «πεξί Κνηκεηεξίσλ θαη εληαθηαζκνχ Νεθξψλ» 
3) Σελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α5/1210/1978 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 
«πεξί φξσλ γηα ηελ ίδξπζε Κνηκεηεξίσλ»  
4) Σν άξζξν 19 ηνπ απφ 24/9-20/10/58 Β. Γ «πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ 
δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
5) Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.Γ 318/1969 «πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
6) Σν άξζξν 7 ηνπ Β.Γ 542/1961 «πεξί ηεξήζεσο ππφ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ βηβιίσλ θαη ηνπ ηχπνπ απηψλ» 
7) Σν Π.Γ 1128/80 «πεξί θαζνξηζκνχ απνζηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε 
Κνηκεηεξίσλ» 
8) Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 2508/1997 
9) Σελ Κ.Τ.Α 26882/5769/1998 «Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ κείσζε ησλ απνζηάζεσλ 
ησλ ηδξπνκέλσλ ή επεθηεηλνκέλσλ Κνηκεηεξίσλ» 
10) Σνλ Α.Ν. 2200/1940 «πεξί Ηεξψλ Ναψλ θαη Δθεκεξίσλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θα ηζρχεη». 
11) Σν Π.Γ. 210/1975 «πεξί ηαξηρεχζεσο κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ 
αλζξψπσλ» 
12) Σνλ Ν. 547/1977 «Πεξί δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ Κνηκεηεξίσλ» 
13) Σα άξζξα 966 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ  Κψδηθα 
14) Σηο παξαγξάθνπο β10 ηνπ  Κεθ.Η θαη 8 ηνπ Κεθ. ΗΗ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4144/2013) ηνπ 
άξζξνπ 75  ηνπ Ν. 3463/06( Κ.Γ.Κ ). 
15) Σα άξζξα 65, 73 (παξ. 1Β), 82 ( παξ. ζη. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4144/2013) θαη 83 
(παξ.2,4 θαη 9) ηνπ Ν.3852/10  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο  
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
16) Σα άξζξα 35 θαη 48 ηνπ Ν.344/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 13 θαη   
      14 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4144/2013  
17) Σνλ Ο. Δ. Τ ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο 
18) Σελ ζρεηηθήο πεξί εζφδσλ Ο.Σ.Α. λνκνζεζίαο. 
19) Σελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πεξί Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ λνκνζεζία. 
20) Σηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 
21) Σνλ παξφληα Καλνληζκφ 
 Άπθπο 2  Νομικόρ σαπακηηπιζμόρ 
Σα Κνηµεηήξηα  κε ην άξζξν 966 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ραξαθηεξίδνληαη, σο πξάγµαηα θνηλφρξεζηα εθηφο 
ζπλαιιαγήο  επί ησλ νπνίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 970 µπνξεί λα απνθηάηαη ηδηαίηεξν ηδησηηθφ 
δηθαίσµα (εηδηθφ δηθαίσµα επί νξηζκέλνπ ρψξνπ ηαθήο).   
 Ζ παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψµαηνο ηαθήο εθ µέξνπο ηνπ ∆ήµνπ απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο παξαρψξεζε 
αδείαο ρξήζεσο Γεµνηηθνχ πξάγµαηνο, νη δε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ ∆ήµνπ απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο. Ο ρψξνο επί ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη δηθαίσµα ρξήζεσο δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλνπ πξνο 
ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε, δελ θιεξνλνκείηαη θαη δελ επηδέρεηαη νηαδήπνηε κεηαβίβαζε ή πψιεζε πξνο 
ηξίηνπο δηα πξάμεσλ ελ δσή ή ιφγσ ζαλάηνπ. 

Σα κλεκεία είλαη αθηεξσκέλα ζηελ κλήκε ησλ ζαλφλησλ θαη έρνπλ ηελ έλλνηα ζξεζθεπηηθνχ ζθνπνχ, 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθπνίεζε, ππνζήθεπζε ή θαηάζρεζή 
ηνπο θαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο.  

ε απηά, ην δηθαίσκα πνπ αζθείηαη έρεη ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθφ θαη φρη πεξηνπζηαθφ. 
Σν Κνηκεηήξηα είλαη πξννξηζκέλα γηα ηνλ εληαθηαζκφ θάζε λεθξνχ, αζρέησο ζξεζθεχκαηνο ή 

εζληθφηεηαο.  
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Ο Γήκνο ππνρξενχηαη φπσο παξαρσξεί ζηα Κνηκεηήξηα ρψξν γηα ηνλ εληαθηαζκφ ζαλφλησλ Γεκνηψλ 
ή κε θαζψο θαη θάζε άιινπ ζαλφληνο αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα εάλ νη ζαλφληεο είλαη εκεδαπνί ή αιινδαπνί . 

Γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζνδφμσλ ή αιινζξήζθσλ ε εηεξφδνμσλ ππνρξενχηαη ε Τπεξεζία θαηφπηλ 
πξνέγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο 
Κεθαιιελίαο λα θαζνξίζεη ηδηαίηεξν ρψξν ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα (άξζξν  6 ΑΝ 582/68).  
Άπθπο 3  Γιοίκηζη-Λειηοςπγία  

Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ εθηειείηαη απφ: 
α) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο πνπ έρεη απφ ηνλ Ν. 
3463/06(Κ.Γ.Κ), ηνλ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» , ηνλ Α.Ν 582/1968 θαη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία.  
β) Σνλ θαζ’ χιελ νξηζκέλν Αληηδήκαξρν γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ζηνλ 
νπνίν αλήθεη ε γεληθή επνπηεία θαη έιεγρνο.  
γ)Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή εθπξνζψπνπο απηψλ (ράξηλ ζπληνκίαο ζα 
αλαθέξνληαη ζην εμήο «Πξφεδξνο») κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν ζη. ηνπ άξζξνπ 82 θαη 
83 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4144/2013. 
δ) Σελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ (Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Κνηκεηεξίσλ(ζην εμήο Τπεξεζία) σο 
αξκφδηα Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Οξγαληζµνχ  Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ .    
Άπθπο 4  Πεπιγπαθή  

Ο παξφλ Καλνληζµφο, ε ςήθηζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Α.Ν 
582/1968,  αθνξά  ζηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ Κνηµεηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 
Κεθαιινληάο.  
Άρθρο 5  Αρμοδιόηηηες καθήκονηα και σποτρεώζεις ηων σπεσθύνων  
               σπαλλήλων ηων Κοιμηηηρίων 
 

Τπεξεζηαθφο αξκφδηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηνπ Γξαπάλνπ είλαη  ππάιιεινο ηνπ 
Σκήκαηνο Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  (ζην εμήο ππεχζπλνο Κνηκεηεξίνπ)  ν νπνίνο νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν  
9(α),9(γ),9(δ) θαη 9 (ε)  ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ. Οξίδνληαη παξάιιεια, ηνπιάρηζηνλ αλά Γεκνηηθή 
Δλφηεηα, ππεχζπλνη θαηά ηα αλσηέξσ ππάιιεινη νη νπνίνη ζα εληάζζνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ζα εθηεινχλ θαη απηνί ηα θαζήθνληα ηεο παξ.  9(α),9(γ),9(δ) θαη 9 (ε)  ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ο.Δ.Τ.  

Αλαιπηηθφηεξα ηα θαζήθνληα ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ είλαη:   
1.Δπηβιέπνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ θαη 
ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ βηβιία θαη ζρέδηα . 
2.Δπηκεινχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ. 
3.Δίλαη ππεχζπλνη κε ηνπο εξγάηεο  γηα θάζε ηπρφλ θινπή ή απψιεηα ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα. 
4. Παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ γξαθείσλ ηειεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο πξσηνθνιινχλ. 
5.Φξνληίδνπλ λα εηζπξάηηνληαη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα Κνηκεηεξίνπ θαη Οζηενθπιαθίνπ  δίλνληαο Τπεξεζηαθά 
ζεκεηψκαηα ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
6.Τπνδεηθλχνπλ ην άλνηγκα ησλ ηάθσλ ζηνπο εξγάηεο – λεθξνζάθηεο γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ θαη ηελ ηαθή θαη 
εθηαθή ησλ νζηψλ θαη παξίζηαηαη ζηηο εξγαζίεο απηέο, εηδνπνηνχλ δε ηνπο νηθείνπο λα είλαη παξφληεο θαη ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ βξεζνχλ ρξπζαθηθά θ.ι.π. θαηά ην άλνηγκα ηάθσλ ηα παξαδίδνπλ ζε απηνχο ζπληάζζνληαο 
πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο. 
7.πληάζζνπλ αλά 15λζήκεξν ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ πνπ  γηα ην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Κνηκεηεξίσλ 
θαη ην παξαδίδνπλ ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ . 
8.Πξνβαίλνπλ ζηελ επίβιεςε ησλ ππφ θαηαζθεπή Μλεκείσλ ησλ ηάθσλ απφ ηδηψηεο – ηερλίηεο. 
9.Παξαιακβάλνπλ θάζε είδνπο πξνκήζεηα γηα ηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα θαη Οζηενθπιάθηα ηεξψληαο ζρεηηθφ 
βηβιίν απνζήθεο. 

10.Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη 
γηα ηελ  θαηαρψξεζή ηνπο ζε βηβιίν απνγξαθήο. 
 
Άπθπο 6  Καθήκονηα επγαηικού πποζωπικού  
 Καζήθνληα ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ  ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ είλαη:  

 Σσλ εξγαηψλ λεθξνηαθείνπ ή εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο :Σν θιάδεκα ησλ δέλδξσλ θαη ηνπ πξαζίλνπ, ην 
άλνηγκα- θιείζηκν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν θαζαξηζκφο  δηαδξφκσλ, πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κνηκεηεξίνπ θαη 
Οζηενθπιαθίνπ. 
 

Άπθπο 7  Σάθοι  
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Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ ελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ 
ην Καλνληζκφ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 Α.Ν. 582/68). 

Οη ζπλήζεηο ηάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 1.20 Υ 2.40 κ., ην δε βάζνο ζα είλαη 1.80 κ. πεξίπνπ. Οη ηάθνη 
κεηά ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ ζα γεκίδνπλ θαιά κε γαηψδε πιηθά κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ απφ 
απηή ζα ζρεκαηίδεηαη γεψινθνο χςνπο 0,25κ. πεξίπνπ (άξζξν 7 παξ. 1 θαη 2 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 
Α5/1210/1978). Σν χςνο ησλ κλεκείσλ απφ κάξκαξν ε άιια πιηθά  δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60 εθ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ρψξνο απνηακίεπζεο γαησδψλ πιηθψλ 
απαιιαγκέλεο απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ησλ Κνηκεηεξίσλ πξνθεηκέλνπ 
λα γίλνληαη νη εξγαζίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
Άπθπο 8  Οικογενειακοί ηάθοι  

 Γχλαηαη λα παξαρσξνχληαη ρψξνη ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ κε ηελ 
θαηαβνιή δηθαηψκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 Ζ ζχζηαζε ελφο εθάζηνπ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαθψλ ελεξγείηαη εηο ην φλνκα ηνπ αηηνχληνο ή γηα φπνηνλ 
αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηνπ ηδίνπ ηάθνπ 
ηαπηφρξνλα. 
 Ζ παξαρψξεζε ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε φηαλ θαηαβιεζεί  ζην Γεκνηηθφ Σακείν ην δηθαίσκα δηαξθνχο 
ρξήζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

Γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ηζρχεη ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 Με ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο κφλν ζε απηφλ πνπ 

παξαρσξήζεθε, ζηνλ ζχδπγν ή ζηελ ζχδπγν απηνχ, ζηνπο ζε επζεία γξακκή αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ, ζηα 
λφκηκα, ζεηά, λνκηκνπνηεζέληα θαη αλαγλσξηζζέληα ηέθλα κεηά ησλ ζπδχγσλ θαη θαηηφλησλ απηψλ, ηνπ παηξφο ή 
κεηξφο ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε παξαρψξεζε, θαζψο θαη γηα ηνπο κε έρνληεο δηθή 
ηνπο νηθνγέλεηα αδειθνχο απηνχ, κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ θαη αλ έρεη απνβηψζεη απηφο ν ζχδπγνο ή ε 
ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο απηνχ. 

 Ο αξρηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο (ππ. δήισζε λ. 1599/86) ζηνλ ππεχζπλν ηνπ 
λεθξνηαθείνπ ελδερφκελε άξλεζε ηνπ γηα εληαθηαζκφ θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα. Ο βαζκφο 
ζπγγέλεηαο κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απηνχ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν δεκφζηαο ε δεκνηηθήο αξρήο ή κε 
ππεχζπλε δήισζε (λ.1599/86)  

Καη’ εμαίξεζε κε απφθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ 
απηήο, δχλαηαη λα επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ 
ζπλδενκέλσλ κεηά ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ απηνχ θαη κε άιιν βαζκφ ζπγγέλεηαο 
εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86) ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εάλ δελ δεη 
ν δηθαηνχρνο απφ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο θαηηφληεο απηνχ κε ηελ θαηαβνιή ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ην νπνίν είλαη ην 
κηζφ πνζφ απφ απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ (άξζξν 3 Α.Ν. 582/68). 

 
 

Άπθπο 9  Υπήζη οικογενειακών ηάθων  
 Ζ ρξήζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα φζνπο πέζαλαλ θαη δελ έρνπλ δηαδνρή (αληφληεο ή θαηηφληεο) κεηά 

ηελ ιήμε δεθαπεληαεηίαο (15) απφ ηελ ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ λεθξνχ ηνπο, πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ν νπνίνο ηνπο 
δηαζέηεη ειεχζεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  Καλνληζκνχ (αθνχ γίλεη αλαθνκηδή ησλ νζηψλ) θαη 
απηά ηαθνχλ ζηνλ θνηλφ ηάθν. Ζ βεβαίσζε ηεο 15εηίαο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαηά ην άξζξν 5 ηνπ 
Νεθξνηαθείνπ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο. 

Σάθνη πνπ απνθηήζεθαλ λφκηκα αιιά νη δηθαηνχρνη απηψλ δελ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
ζαξάληα  (40) ρξφληα πεξηέξρνληαη ζην Γήκν. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη είλαη 
θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. 

Σα 40 ρξφληα  γηα ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ αξρίδνπλ απφ ην έηνο  1973 (επξεηεξίαζε θαη απνηχπσζε 
ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ), ελψ γηα ηα ππφινηπα Κνηκεηήξηα απφ ην έηνο 1977. 

 Μεηά ην έηνο 2018 νη ηάθνη πνπ ζα παξαρσξνχληαη απφ ηνλ Γήκν ζα πεξηέξρνληαη ζε απηφλ αλά 20 
ρξφληα.  

Ζ πάξνδνο ησλ ζαξάληα (40) ρξφλσλ θαη (20) ρξφλσλ αληίζηνηρα βεβαηψλεηαη  απφ ηα βηβιία πνπ 
ηεξνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη κε θάζε 
άιιν απνδεηθηηθφ κέζν. 

Δάλ ππάξρνπλ θαηαζθεπέο (κάξκαξα θ.ι.π.) ζηνπο παξαπάλσ ηάθνπο απηέο πεξηέξρνληαη σο 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην Γήκν.  

Γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ε δηαδνρή ησλ ηάθσλ, πξνηηκνχληαη νη απφ δηαζήθε θιεξνλφκνη ή νη 
πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο πνπ βξίζθνληαη ζηε δσή ησλ αξρηθψλ δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 
κε ηελ πξνζθφκηζε απαξαίηεησλ επίζεκσλ παξαζηαηηθψλ ηα νπνία θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Άπθπο 10  Ιζηοπικά και καλλιηεσνικά μνημεία  
Γελ παξαρσξνχληαη ηάθνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηαθή ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ ή αλ 

ππάξρνπλ πάλσ ζ’ απηνχο θαιιηηερληθά έξγα. Γηα ηα παξαπάλσ γίλεηαη πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή ζηα βηβιία ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Με ηελ ππ.αξηζκ. : Φ26/21907 /20-6-1973(ΦΔΚ 777/β/73) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 
Δπηζηεκψλ  ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ρξήδνληαο εηδηθήο 
Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο, φζνλ αθνξά ηα εληφο απηνχ θαιιηηερληθά κλεκεία. 

Δπίζεο  πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ην ζπλνιηθφ χθνο θαη ν  ραξαθηήξαο ηνπ, ε 2ε Δθνξία Νενηέξσλ 
Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ηελ ππ. Αξ. ΤΠΠΟ/2ε ΔΝΜ/Φ09-β/256 απφθαζή ηεο, επηβάιιεη  
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ  κλεκείσλ ηνπ Α΄  θαη ην Β΄ ηκήκαηνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ. 

Με ηελ ππ.αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/419877/6-9-1999 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 
ραξαθηεξίζζεθαλ σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία ( έξγα ηέρλεο) πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1469/50, ηξηάληα ελληά (39) ηαθηθά κλεκεία ζην λεθξνηαθείν Η.Ν Τπεξαγίαο 
Θενηφθνπ Φξαγθάησλ, πέληε (5) ζην θνηκεηήξην παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ Βαιζακάησλ, έλα(1) ζην θνηκεηήξην 
παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ Βαιζακάησλ , έλα(1) ζην θνηκεηήξην παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ  Βαιζακάησλ, πέληε(5) 
ζην Νεθξνηαθείν Γξαπάλνπ, πέληε (5) ζηα Κνηκεηήξηα  Φαξαθιάησλ(1),  Σξσηαλάησλ(1),  Μαδαξαθάησλ(1), 
Νηνκάησλ(1) θαη βνξσλάησλ(1) ζηελ Κεθαιινληά. 
Άπθπο  11  Σάθοι αγνώζηων  

Σάθνη ζην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνθχπηεη ε θπξηφηεηα ιφγσ αλχπαξθησλ 
ζηνηρείσλ θαη θαηά ηελ απνηχπσζε θαη επξεηεξίαζε ηνπ έηνπο 1973 (Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ) πνπ, εκθαλίδνληαη 
σο κε παξαρσξεζέληεο ή παξαρσξεζέληεο ζε αγλψζηνπο δηθαηνχρνπο, είλαη δπλαηφλ λα ηαθηνπνηνχληαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ηίηισλ παξαρψξεζεο ηνπ Γήκνπ, δειαδή ρνξεγεζέληα έγγξαθα ή 
δηπιφηππα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηέινπο γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. 

Μεηά ηελ πάξνδν 40 ρξφλσλ κε αθεηεξία ην 1973 γηα ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ θαη ην 1977 γηα ηα 
ππφινηπα Κνηκεηήξηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 
Άπθπο 12  Σάθοι ηπιεηούρ σπήζηρ  

Ζ ηαθή, εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ λεθξψλ φπσο θαη ε αλαθνκηδή,  κεηαθνκηδή θαη ηαθή ησλ νζηψλ, 
ελεξγνχληαη θαλνληθά θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί δεκφζηαο πγείαο, κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ  
Κνηκεηεξίνπ. 

Γηα ηνπο ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπο εηδνπνηνχληαη έγθαηξα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κε 
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο, νη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 
πξνβνχλ ζηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη ηαθή απηψλ ζε άιιν νηθνγελεηαθφ ηάθν ή ζηνλ θνηλφ ηάθν ή λα 
αηηεζνχλ παξάηαζε κηαο αθφκε ηξηεηίαο ή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηελ κεηαθνξά ζε 
άιιν Κνηκεηήξην.  

Ζ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ φζσλ έρνπλ εληαθηαζηεί  ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο ελεξγείηαη κεηά ηελ 
πάξνδν ηξηψλ ρξφλσλ απφ ηελ ηαθή ηνπο, έπεηηα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε (απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ) 
ησλ  ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ ή απηψλ πνπ είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ θαη 
είραλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ Γήκνπ ή απηψλ πνπ είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηαθήο.  

Δάλ θαηά ηελ δηάλνημε ηάθνπ γηα  ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ  δηαπηζησζεί φηη ην πηψκα δελ έρεη 
δηαιπζεί  παξακέλεη αθφκε κία ηξηεηία γηα δηάιπζε. Παξάηαζε άιιεο ηξηεηίαο γίλεηαη κφλν κε εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ . 

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο ε εθηαθή είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε δαπάλε βαξχλεη ηνπο νηθείνπο 
ηνπ λεθξνχ, νη νπνίνη αλ δελ ελεξγήζνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο απφ 
ηελ εκεξνκελία ηαθήο ή έρεη εμαληιεζεί ε ρνξεγνχκελε παξάηαζε ηαθήο, ε Τπεξεζία αθνχ εηδνπνηήζεη 
πξνεγνπκέλσο  έσο ηξείο θνξέο ηνπο ππφρξενπο πξνβαίλεη ζηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ  θαη ζηελ ηαθή ηνπο ζηνλ 
θνηλφ ηάθν. ( πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζνχλ νη νηθείνη ηνπ ζαλφληνο θαη λα ηνπο δνζεί επαξθήο ρξφλνο λα 
ελεξγήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ). 

 
Άπθπο 13  Κοινόρ ηάθορ 

Με πξνέγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη απφθαζε  ηεο Τπεξεζίαο 
νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο θαη νη δηαζηάζεηο απηνχ, εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ ν νπνίνο νλνκάδεηαη «Κνηλφο ηάθνο» 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ ή γηα ηελ ηαθή νζηψλ ησλ 
ηάθσλ νη νπνίνη πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ. 

 
Άπθπο 14  Σαθέρ αποβιωζάνηων  

Καλέλαο λεθξφο δελ εληαθηάδεηαη ζηα Κνηκεηήξηα εάλ δελ πξνζθνκηζζεί ζηνλ Τπεχζπλφ ηνπ, ε 
ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ ιεμίαξρν, κε βάζε ηελ δήισζε ηνπ δεινχληνο ηνλ 
ζάλαην, ν αθξηβήο ηφπνο εληαθηαζκνχ, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα απηνχ. 
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Οπνίνο δηελεξγεί εληαθηαζκφ ρσξίο ηελ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ  458 ηνπ Π.Κ ( παξ. 14 άξζξν 4 Ν. 4144 2013). 

Σαθέο απνβησζάλησλ, αλαθνκηδή θαη ηαθέο νζηψλ δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο παξαθάησ εκέξεο 
ηνπ έηνπο: α)Υξηζηνπγέλλσλ, β)Πξσηνρξνληάο, γ)Θενθαλίσλ, δ)Πάζρα, ε) 24 επηεκβξίνπ (ζην Κνηκεηήξην ηνπ 
Γξαπάλνπ) θαη δ) εκέξα επηζηξνθήο ηεο Ηεξάο Δηθφλαο. 

 
Άπθπο 15  Καηαζκεςέρ-Γιαμοπθώζειρ ηάθων  

Ο θαζέλαο πνπ ζέιεη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε ηάθνπ ή νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ 
δεκηνπξγία ηαθηνπνίεζε ή θαιισπηζκφ ηνπ, νθείιεη λα παίξλεη έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία θαηφπηλ 
πξνέγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, κε πεξηγξαθηθή ηερληθή έθζεζε θαη πξνυπνινγηζκφ 
δαπάλεο πιηθψλ θαη εξγαζίαο (ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ ηερλίηε θαηαζθεπαζηή). 

Αίηεζε γηα άδεηα δηακφξθσζεο, δηαθφζκεζεο γεληθά γηα νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο δηαξθνχο ρξήζεο 
έρνπλ φινη νη δηθαηνχρνη ηνπ ηάθνπ κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνινίπσλ ή κε ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 
8 ηνπ Νφκνπ 1599/86) ηνπ αηηνχληνο φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαζθεπή θαη νη ππφινηπνη 
δηθαηνχρνη. 

 
 
 

Άπθπο 16  Τποσπεώζειρ καηαζκεςαζηών μνημείων  
 Όζνη εθηεινχλ εξγαζίεο εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο, επηβιέπνληαη θαη θαζνδεγνχληαη 
απφ ηνπο θαηά ην άξζξν 3 νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
παξαβάζεηο ή θαθνηερλίεο αθνχ ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηελ Τπεξεζία ε νπνία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα 
ειέγμεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

Ζ εξγαζία ζηνπο ηάθνπο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ πάλσ ζ’ απηνχο θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζα 
γίλεηαη ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ Κνηκεηεξίσλ. 

Ζ παξαζθεπή ηεο ιάζπεο θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ κλεκείσλ ζα 
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ ζα έρεη θαζνξηζζεί  απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. ν ρψξνο κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ ζα θαζαξίδεηαη θαη ηα ελαπνκείλαληα πιηθά (κπάδα θιπ) ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο. 

Σν δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο απηψλ ησλ έξγσλ έρνπλ κφλν νη ηερλίηεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη γηα 
αληίζηνηρα έξγα (άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, εγγεγξακκέλνη ζηελ Γ.Ο.Τ.) θαη ζα πξνζθνκίδνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
α)άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη εγγξαθή ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ 
β) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
γ) Τπεχζπλε δήισζε ησλ ηερληηψλ-θαηαζθεπαζηψλ γηα ηε λφκηκε απαζρφιεζε θαη αζθάιηζή ησλ ηδίσλ θαη 
ηπρφλ πξνζσπηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ εληφο ηνπ λεθξνηαθείνπ . ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο 
αιινδαπψλ, ππνβάιιεηαη θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αδείαο παξακνλήο ηνπο ζε ηζρχ (απφ ην ηκήκα 
αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ) . 
 Οη θαηαζθεπαζηέο κλεκείσλ ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά θαη απφ ψξα 08.30 π.κ. έσο 16:30 κ.κ. εθηφο 
αββάησλ, Κπξηαθψλ θαη αξγηψλ θαη  ζα δειψλνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαζεκεξηλά ζε πνηνπο 
ηάθνπο ζα εξγαζζνχλ. Θα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή ελφριεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Κνηκεηήξην, νη ηερλίηεο 
θαζεκεξηλά, ζα πεξηζπιιέγνπλ ηπρφλ ππνιείκκαηα ή απνξξίκκαηα θαη ζα ηαθηνπνηνχλ ην ρψξν. 
 Σα κάξκαξα ζα εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θνκκέλα ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, 
έηνηκα γηα ηνπνζέηεζε. Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ. Οη ηερλίηεο πνπ ηνπνζεηνχλ 
ηα κάξκαξα, επζχο κεηά ην πέξαο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ηνπο, νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ φια ηα ππνιείκκαηα 
θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, απνθαζηζηψληαο ηελ θαζαξηφηεηα ζην ρψξν. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε 
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 
 Κάζε εξγαζία γεληθά κέζα ζην Κνηκεηήξην ζα απνπεξαηψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 15 εκεξψλ. 
 Απαγνξεχεηαη ε πιήξεο θάιπςε ηνπ ηάθνπ κε ζθπξφδεκα (απιφ ε νπιηζκέλν), πξάγκα πνπ 
δπζρεξαίλεη ηε δηάιπζε ηνπ πηψκαηνο θαη δεκηνπξγεί δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζηνπο νηθείνπο ηνπ λεθξνχ. Όπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε καξκάξσλ απηή ζα επηηπγράλεηαη δηα κηθξνχ ζελάδ, θξαζπέδσλ θιπ. απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ε άιιν πιηθφ. Δίλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε καξκαξφπιαθα ε νπνία κπνξεί θαη λα 
αθαηξείηαη. Οη καξκαξφπιαθεο θαη ηα ινηπά πιηθά  ζα αθαηξνχληαη θαη ζα επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ ηαθή 
απνβησζάλησλ κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ. 
 Κάζε ηπρφλ δηαθνξά ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ επί ησλ ηάθσλ έξγσλ, σο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνχησλ, 
επηιχεηαη κε απηνςία ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ηνπ νξηζκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν κεραληθνχ ηνπ Γήκνπ, 
παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. 
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 Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα καξκαξνγιππηψλ- θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη εθηεινχλ έξγα ζηα 
Κνηκεηήξηα, ε νπνία απνβιέπεη θαη θαηαηείλεη εκθαλψο θαη έθδεια ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ζην ρψξν ησλ 
Κνηκεηεξίσλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε δηαηάξαμε ηεο επηαμίαο θαη ηεο θνζκηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιφγσ 
επαγγεικαηηθψλ αληαγσληζκψλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πειάηεο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ ζα πξνβαίλεη ζε απζηεξέο ζπζηάζεηο θαη ζηελ αλάγθε ζα επηθαιείηαη ηελ ζπλδξνκή ηεο 
Αζηπλνκίαο. 
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, πνπ βεβαηψλεηαη πάληα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 
ππάιιεινη απηψλ ζα απνθιείνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ Κνηκεηεξίσλ γηα νξηζκέλν ρξφλν ή γηα πάληνηε, νπφηε 
δελ δηθαηνχληαη πιένλ λα εηζέξρνληαη ζηα Κνηκεηήξηα γηα ηελ θαηαζθεπή κλεκείσλ θηι, κε απφθαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 
 Κάζε επηγξαθή ζε ηάθν, πνπ δελ αθνξά νλνκαηεπψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο-ηαθήο, πξηλ 
ηνπνζεηεζεί πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Οη επηγξαθέο πάλσ ζηνπο ηάθνπο 
ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο πνπ έρνπλ εληαθηαζηεί, επηηξέπνληαη θαη 
μελφγισζζεο επηγξαθέο κε κεηάθξαζε απηψλ ζηελ Διιεληθή. 
 Κάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηάθν θαη δελ πιεξνί ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ζα 
αθαηξείηαη κε επζχλε απηνχ πνπ ην ηνπνζέηεζε, δηαθνξεηηθά αθαηξείηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ην θφζηνο 
θαηαινγίδεηαη ζηνλ ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. ε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαηαζθεπαζηή (καξκαξά) επηβάιιεηαη 
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη απαγφξεπζε δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη έμη (6) κελψλ, κε 
απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
κπνξεί λα είλαη αφξηζην. 

 Όηαλ νη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο ή ζε νηθνγελεηαθνχο 
ππνζηνχλ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ηφηε επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε 
φκνηεο θαηαζθεπέο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ.  
 Σάθνη νη νπνίνη ρξεηάδνληαη επηζθεπή γηα ιφγνπο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη πγείαο, πξέπεη λα 
επηζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ηνλ Γήκν πξνζεζκίαο, 
δηαθνξεηηθά νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηνλ Γήκν κε δαπάλεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ππφρξεσλ, 
εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ Γεκνηηθψλ 
εζφδσλ. Σν πφηε έλαο ηάθνο ρξεηάδεηαη επηζθεπή ην θξίλεη ε αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ χζηεξα απφ 
έγγξαθν ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Ο Γήκνο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ηνπο ππφρξενπο ηξεηο θνξέο 
θαη κεηά λα ηνπο ρξεψλεη κε ην αλάινγν ηέινο σο αλσηέξσ. 
Άπθπο 17  Τποσπεώζειρ Ληξιάπσων  
 Οη Λεμίαξρνη  ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ζπληάζζνπλ (ηελ πξνβιεπφκελε απφ 
ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 344/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4144/2013) ιεμηαξρηθή 
πξάμε ζαλάηνπ ακειιεηί. 
 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ νη Λεμίαξρνη ζα απνζηέιινπλ ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηηο 
ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ 
Άπθπο 18  Γωπεάν ηαθή ειδικών καηηγοπιών 
 Γσξεάλ ηαθή ζηα Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο γίλεηαη ησλ θάησζη: 
α) Αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ κνλίκσλ ή εθέδξσλ ηνπ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ, Αεξνπνξίαο θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο, Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο πνπ θαηά ηελ ζεηεία ηνπο ή ζε πεξίνδν πνιέκνπ  
ζθνηψλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
β) Γηαθνκηδνκέλσλ απφ ην Νεθξνηνκείν ή λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα έθηαθηα θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο 
απηψλ.  
γ)Απφξσλ κεηά απφ έγγξαθε πηζηνπνίεζε ηεο απνξίαο ησλ απφ ην Απηνηειέο Σκήκα Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ. 
 
Άπθπο 19  Ανακομιδή-ηαθή και μεηαθοπά οζηών-οζηεοθςλάκιο  
 

Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ζηνπο ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12. 
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλαθνκηδή ζπγγελείο πξνζέξρνληαη κεηά απφ εηδνπνηεηήξην ζηελ Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη θαηαβάιινπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ γηα αλαθνκηδή θαη ρξήζε νζηενθπιαθίνπ ή αλ επηζπκνχλ  γηα παξάηαζε ηεο ηαθήο γηα ηξία ρξφληα 
θαη ζηελ ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ απηήλ ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο 
πξνζθνκίδνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ζπλελλννχληαη καδί ηνπ γηα ηελ εκεξνκελία αλαθνκηδήο θιπ. 
Ο ππεχζπλνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ ζπλερεία ρνξεγεί ηελ αλάινγε άδεηα. 

 Γηα φζνπο έρνπλ απνβηψζεη ιφγσ λφζνπ πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, ε εθηαθή 
γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο.  

Ζ εθηαθή ή κεηαθνξά ησλ λεθξψλ γηα ηε δηελέξγεηα λεθξνςίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο ηξηεηίαο ελεξγείηαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή Δηζαγγειέα ή Αλαθξηηή. ηελ πεξίπησζε 
απηή δελ θαηαβάιιεηαη ην δηθαίσκα γηα ηελ εθηαθή θαη ηαθή ηνπ λεθξνχ. 
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Γηα ηελ εθηαθή ελδηαθέξνληαη νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 12 . Αλ απηνί δελ ελδηαθεξζνχλ ηφηε 
νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ή γλψξηκνο ηνπ λεθξνχ κπνξεί λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθηαθή. 

Όζνη δελ επηζπκνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο εθηαθέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο, ην δειψλνπλ εγγξάθσο ζηνλ 
ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νπφηε ε εθηαθή δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο.  

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ γηα ηελ εθηαθή ηνπ λεθξνχ, ππεξηζρχεη ε 
γλψκε  ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζπγγελή.  

Γηα ηελ αλαθνκηδή νζηψλ εληφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ή γηα λα εμέιζνπλ απφ απηφ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε 
άιιν Κνηκεηήξην ή γηα εγθιεκαηνινγηθνχο ιφγνπο θαηφπηλ  έγγξαθεο εληνιήο Δηζαγγειέα ε αλαθξηηή, εθδίδεηαη 
άδεηα απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Πξηλ ηε κεηαθνξά γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ νζηψλ απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 
Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο  θαη ηνπνζέηεζε απηψλ εληφο 
θαηάιιεινπ ζηεγαλνχ θηβσηίνπ. Ζ αίηεζε γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ νζηψλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ζπγγελή απνζηέιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο γηα ηηο ελέξγεηέο ηεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νζηψλ ζε άιια Κνηκεηήξηα φζσλ έρνπλ απνβηψζεη απφ ινηκψδεο 
λφζεκα. 

Γηα ηε κεηαθνξά νζηψλ εθηφο ησλ Κνηκεηεξίσλ κε ζθνπφ ηε θχιαμε απηψλ ζε άιια Κνηκεηήξηα, 
ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπγγελή κε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππνδνρήο.   
 Οζηεοθςλάκιο   Κοιμηηηπίος Γπαπάνος 
 Ζ θχιαμε ησλ αλαθνκηδνκέλσλ νζηψλ ησλ λεθξψλ γίλεηαη  ζην Οζηενθπιάθην(φπνπ ππάξρεη). 

 Ζ θχιαμε ησλ νζηψλ ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ .κε επζχλε ηνπ 
ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Σνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο 
κεηά ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ρξήζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Σα θηβψηηα εληφο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά είλαη νκνηφκνξθα κε ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηζκφ 
(ζθνχξν θαθέ) θαη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 55Υ30Υ30 εθ. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά θέξνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
λεθξνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηβσηίνπ, ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.  

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζε θηβψηηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 
 Σα θηβψηηα θαη νη ζέζεηο ησλ ξαθηψλ επί ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη είλαη αξηζκεκέλα. Γελ επηηξέπεηαη 

ε αιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ θηβσηίσλ κε πξσηνβνπιία ησλ επηζθεπηψλ - ζπγγελψλ. 
 Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηέηνηα θηβψηηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη ζπγγελείο 

έλαληη αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο. Οη ζπγγελείο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ θηβψηηα απφ νπνπδήπνηε επηζπκνχλ, 
αιιά γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο θαη νκνηνκνξθίαο, ζα πξέπεη απηά λα έρνπλ ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηηο δηαζηάζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ.  

ηα νζηενθπιάθηα ησλ Κνηκεηεξίσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα νπνία θπιάζζνληαλ ζε 
άιια Κνηκεηήξηα, αθνχ απνιπκαλζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Σα νζηενθπιάθηα είλαη αλνηθηά θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ. 
Άπθπο 20  Αναγνώπιζη ζημανηικών πποζωπικοηήηων  

’ απηνχο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη θνηλσληθφ έξγν ζην Γήκν ή ζην θξάηνο κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, 
δχλαηαη λα παξαρσξεζεί δσξεάλ ηάθνο δηαξθνχο ρξήζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. ηελ ίδηα απφθαζε είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη λα κελ θαηαβάιινληαη ην δηθαίσκα ηαθήο θαη ην ηέινο ηέιεζεο Νεθξψζηκεο Αθνινπζίαο. 

ην ζχδπγν, ζηελ ζχδπγν, ζηνπο αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ δίλεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
παξαπάλσ ηάθνπ κε ηελ θαηαβνιή απφ ην θαζέλα απφ απηνχο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ. 

 
Άπθπο 21  Αλλαγή οικογενειακού ηάθος  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηνί πνπ είραλ ην δηθαίσκα δηαξθνχο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 
δειψζνπλ αξγφηεξα φηη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη παξαηηνχληαη απφ απηφ 
ην δηθαίσκα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν ηάθνο απηφο δηαηίζεηαη κε θαηλνχξηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ρψξνπ ζε άιινλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Όπνηνο ζέιεη λα θάλεη αιιαγή 
αρξεζηκνπνίεηνπ ηάθνπ κε άιινλ άδεην, θαηαζέηεη αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ (Ν. 1599/86) ε νπνία 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ.  Δάλ ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζην 
λέν νηθνγελεηαθφ κλεκείν ν αηηψλ θαηαβάιιεη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ηελ δηαθνξά, εάλ είλαη κηθξφηεξεο ν Γήκνο 
δελ επηζηξέθεη ρξήκαηα. 

 

Άπθπο 22  Ιδιαιηεπόηηηα ηος σώπος ηων Κοιμηηηπίων  
 Ο ρψξνο ησλ Κνηκεηεξίσλ είλαη ηεξφο θαη θάζε εηζεξρφκελνο ζ’ απηνχο νθείιεη λα δείρλεη ηνλ 

απαηηνχκελν ζεβαζκφ. Γελ επηηξέπνληαη νη θσλαζθίεο, ε νριαγσγία θαη γεληθά ε δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ηνπ 
ρψξνπ, νη βαλδαιηζκνί, θαζψο θαη ε εγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξα ζεκεία εθηφο ησλ εηδηθά 
ηνπνζεηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δνρείσλ.  
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 Σα απνξξίκκαηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, Ηεξνχ Νανχ, μελψλα θιπ πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ, ηα παιαηά ζηεθάληα θηι θπιάζζνληαη πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηαθήο 
απνξξηκκάησλ απφ ηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Καζαξηφηεηαο. Σα ρνξηάξηα θαη θιαδηά κεηαθέξνληαη κε 
θνξηεγά ηνπ Γήκνπ.  

Όινη φζνη δηαηεξνχλ ηάθνπο ζηα Κνηκεηήξηα ,ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απηνχο θαιψο θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεχζπλσλ ηνπ Κνηκεηεξίσλ ,σο πξνο ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζε απηψλ 
θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο. 

Απαγνξεχεηαη ζηα Κνηκεηήξηα ε είζνδνο θαη θπθινθνξία νρεκάησλ κνηνζηθιεηψλ, απηνθηλήησλ, 
πνδειάησλ θιπ) απφ επηζθέπηεο πξνο επίζθεςε ησλ ηάθσλ ηνπο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε είζνδνο κε φρεκα 
ζε Α.Μ.Δ.Α θαη ζε έρνληεο ζνβαξφ ιφγν πγείαο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ άιισο λα κεηαθηλεζνχλ, κε άδεηα ηνπ 
ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα Κνηκεηήξηα ζε άηνκα πνπ ζπλνδεχνπλ θαηνηθίδηα δψα, θαζψο θαη ζε 
επαίηεο, κηθξνπσιεηέο θαη δηαλεκεηέο εληχπσλ θαη αδέζπνηα δψα. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε εηζπξάθηνξεο ζπλδξνκψλ ππέξ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, πνιηηηθψλ 
ζσκαηείσλ, πνιηηηθψλ θνκκάησλ θιπ  

 Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά κε αξκφδνπζα κε ηελ 
ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ επηζχξεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηεο, απφ 50 € έσο θαη 500 €, κε 
δπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε  απφθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 
αλαθνξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ . 
 Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο πνπ αζρνινχληαη κε ην άλακκα θαη ζβήζηκν ησλ θαληειηψλ ησλ κλεκείσλ 
θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ θαζαξηζκφ θαη θαιισπηζκφ απηψλ, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ 
ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ νη νπνίνη  είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα θαθή ζπκπεξηθνξά θ.ι.π. 
απηψλ θαη ν νπνίνο κε απφθαζή ηνπ Πξνέδξνπ δχλαηαη λα απαγνξεχεη ηελ είζνδφ ηνπο ζην Κνηκεηήξην 
πξφζθαηξα ή νξηζηηθά. 

Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα θαληειαλαθηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Κνηκεηήξηα, ε νπνία 
απνβιέπεη θαη θαηαηείλεη εκθαλψο θαη έθδεια ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε δηαηάξαμε ηεο 
επηαμίαο θαη ηεο θνζκηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ αληαγσληζκψλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ 
κε πειάηεο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε νη ππεχζπλνη  ησλ Κνηκεηεξίσλ ζα πξνβαίλνπλ ζε απζηεξέο ζπζηάζεηο 
θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπηαζκνχ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζα απαγνξεχεη πξφζθαηξα ε νξηζηηθά ηελ είζνδν 
ηνπο ζηα Κνηκεηήξηα. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα Κνηκεηήξηα πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηελ δχζε ηνπ ειίνπ. Ζ ηαθή ησλ 
λεθξψλ ζα γίλεηαη κία ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ Γχζε ηνπ Ζιίνπ. 
 Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθήκηζε εκπνξηθή ε πνιηηηθή ε πνιηηηζηηθή θιπ εληφο θαη 
εθηφο Κνηκεηεξίσλ, ζε κλεκεία, πεξηβάιινληα ρψξν Ηεξνχ Νανχ,  Ξελψλα, Οζηενθπιαθίνπ θ.ι.π. ε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο δηαθεκίζεσλ απηέο θαζαηξνχληαη ακέζσο θαη νη ππεχζπλνη δηψθνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.1491/84) 
 
Άπθπο 23  Σηπούμενα βιβλία   

ηα γξαθεία ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ  ηεξνχληαη θαλνληθά θαη επηκειψο απφ απηνχο ηα 
παξαθάησ βηβιία πνπ γεληθά πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Β.Γ 542/1961. Κάπνηα απφ ηα βηβιία απηά 
(αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε επί κέξνπο Κνηκεηεξίνπ) κπνξεί λα κελ ηεξνχληαη εθ’ φζνλ δελ πθίζηαηαη 
ζρεηηθφ αληηθείκελν, κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ησλ αληηζηνίρσλ Πξνέδξσλ. 
 

1) Οηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 
2) Δπξεηήξην νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 
3) Δλεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ  
4) Αιθαβεηηθφ επξεηήξην εληαθηαδνκέλσλ 
5) Δλεξγνχκελσλ αλαθνκηδψλ 
6) Παξαηάζεσλ αλαθνκηδψλ 
7) Δθδφζεσο αδεηψλ δνκήζεσο ηάθσλ 
8) Αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθψλ 
9) Δλεξγνχκελσλ λεθξνςηψλ θαη δηαηνκψλ 
10)  Απνζήθεο Κνηκεηεξίνπ θαη νζηενθπιαθίνπ  
11)  Δγγξαθήο θαιιηηερληθψλ έξγσλ ή κλεκείσλ ηζηνξηθψλ  
       πξνζψπσλ                   .  
12) Γσξεψλ 
13) Πξσηνθφιινπ 
14) Σξηεηνχο ρξήζεσο ηάθσλ 
15) Οζηενθπιαθίνπ 

           16)  Σνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ κε ηηο ζέζεηο ησλ ηάθσλ.      
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Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα βηβιία θπιινκεηξνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 
Κνηκεηεξίσλ. 
 
Άπθπο 24  Τποσπεώζειρ γπαθείων ηελεηών 
 Σα γξαθεία ηειεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθθνξά ησλ απνβησζάλησλ έρνπλ έλαληη ηνπ Γήκνπ ηηο 
παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 
1) Να ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνλ ππεχζπλν αληίζηνηρνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ  πξνθεηκέλνπ 
απηφο λα ππνδείμεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη εάλ δελ ππάξρεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ε 
ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπ. 
2) Να πξνζθνκίζνπλ απφζπαζκα ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ ησλ απνβησζάλησλ. 
3. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή ηεο ηαθήο εθφζνλ απηή γίλεη απφ Γεκνηηθφ ππάιιειν. 
4. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή γηα ηελ ζχζηαζε δηαξθνχο ε ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπ. 
 5. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο αλ απηή γίλεη ζηνλ Ηεξφ Ναφ Γξαπάλνπ 
6.Να πξνζθνκίδνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ πεξίπησζε ηαθήο 
απφ ηδηψηε λεθξνζάθηε, φηη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ζα  πξνθιεζνχλ θαηά ηελ ηαθή, γηα 
ηελ λφκηκε απαζρφιεζε θαη αζθάιηζε απηνχ θαη εάλ είλαη αιινδαπφο, αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ  ζε 
ηζρχ. 
 
 
 Όιεο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα γίλνληαη πξηλ ηελ ηαθή.  

Δάλ νη ηαθέο ή νη ζπζηάζεηο ησλ κλεκείσλ γίλνληαη θαηά ηα άββαηα, Κπξηαθέο ε αξγίεο ησλ 
ππεξεζηψλ, νη ηακηαθέο ζπλαιιαγέο ζα γίλνληαη κέζσ Α.Σ.Μ ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα νξηζζεί απφ ηνλ Γήκν. Οη 
απνδείμεηο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ζηα Α.Σ.Μ. ζα δίλνληαη απφ ηα γξαθεία ηειεηψλ ζηνχο ππεχζπλνπο 
ησλ Κνηκεηεξίσλ. 

 
Άπθπο 25   Γημοηικοί μη ενοπιακοί Ιεποί Ναοί Κοιµηηηπίος Γπαπάνος και Κοιμηη ηπίος 
Ληξοςπίος  

Βάζεη ηνπ Νφκνπ 547/1977 νη κνλαδηθoί κε ελνξηαθνί Ηεξνί Νανί ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 
αζθείηαη απφ ηνλ Γήκν είλαη ν Γεκνηηθφο Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Γηνλπζίνπ θαη Τπεξαμίαο Θενηφθνπ Γξαπάλνπ θαη ν 
Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Αλδξέα ζην Κνηκεηήξην Λεμνπξίνπ πνπ δηνηθνχληαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Όπσο νξίδεη ε κε α.π.:Οηθ.43797/15.12.2015 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε Θέκα: 
Δίζπξαμε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε εζφδσλ κε ελνξηαθψλ λαψλ θνηκεηεξίσλ», ε δηαρείξηζε ησλ κε ελνξηαθψλ 
λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηεο πεξηνπζάηο ηνπο ησλ δήκσλ πνπ είλαη έδξεο Ννκψλ, αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δειαδή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηνπ ΒΓ ηεο 
24/9-20/20/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ ΝΓ 318/1969 «Πεξί βεβαηψζεσο θαη 
εηζξπάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γεκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε Κνζκεηεία (επίηξνπνη) Νανχ δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ 
ησλ θνηκεηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε αλήθεη ζηνπο Γήκνπο (άξζξν 4 Ν. 547/1977). Ζ 
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Ηεξά πλφδνπ αξ. 8/1979/1980 «Κνζκεηεία ηνπ Νανχ» επηκειείηαη ηεο 
επθνζκίαο θαη εππξεπείαο απηνχ θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

Σπρφλ Δπηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ 
θαηά ην Ν. 3852/2010 γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα, έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ηεο εθάζηνηε 
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
Άπθπο 26  Χπάπιο λειηοςπγίαρ Κοιμηηήπιος και Ιεπού Ναού Γπαπάνος 
 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ ηνπ Γξαπάλνπ γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ 
νξίδνληαη σο θάησζη: 

Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο –Φεβξνπάξηνο : 08:00-17.00 
Μάξηηνο :  08:00-17:30 
Απξίιηνο-Μάτνο : 08:00-19:00 
Ηνχληνο-Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο : 08:00-20:00 
επηέκβξηνο : 08:00-19:00 
Οθηψβξηνο : 08:00-18:00 
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα αλαθνηλψλνληαη ζηηο πηλαθίδεο ηνπ Ηεξνχ Νανχ θαη Νεθξνηαθείνπ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ηα ινηπά Κνηκεηήξηα εθ’ φζνλ απαηηείηαη  νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα απνθαζηζηνχλ απφ ηα πκβνχιηα 

ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.  

ΑΔΑ: ΩΣ69ΩΕ5-ΔΛ5



14 

 

 
 Άπθπο 27  Σέλη σπήζηρ Κοιμηηηπίων 
Σν χςνο ησλ εζφδσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα θνηκεηήξηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 66 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958 (άξζξν 4 παξ.1 ΑΝ 
582/68 θ ΤΠΔΓΓΑ εγθ.41/12243/14.06.2007). 

Με ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο 
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ. πλεπψο γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ απαηηείηαη κεηά ηελ 1/1/2011 ε 
πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θνηκεηήξηα είλαη δηθαηώκαηα ή ηέιε πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ θάισυε ελ 
κέρεη ή ελ ζσλόιφ ηφλ δαπαλώλ ηες ζσληερήζεφς θαη γεληθά ηες ιεηηοσργίας ηοσς (άρζρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68 
θ.ΥΠΕΣΔΑΑ ΕΓΚ.41/12243/14- 7-2007).  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΑΝ 582/68, ε ίδξπζε θαη ζπληήξεζε θνηκεηεξίσλ αλήθεη 
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ, ηα δε επηβαιιόκελα δηθαηώκαηα ή ηέιε προορίδοληαη λα θαιύυοσλ 
κέρος ή ηο ζύλοιο ηες δαπάλες ζσληήρεζες θαη ελ γέλεη ιεηηοσργίας ηφλ δεκοηηθώλ Κοηκεηερίφλ. 

Σα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ παρατώρεζε ηδηαίηερφλ ηδηφηηθώλ 
δηθαηφκάηφλ επί ορηζκέλοσ τώροσ ηαθής, εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην δήκνπ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ππφρξενη πξνο θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ή ηειψλ θαζίζηαληαη αποθιεηζηηθά οη ζσγγελείς ηφλ 
λεθρώλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο, φπσο ε δηάζεζε ρψξνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ πξνζθηιψλ ηνπο 
πξνζψπσλ, γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη αλάινγν δηθαίσκα (ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ηξηεηήο ηαθή) 
(ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011).  

 κε ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο κλεκείνπ επί απηνχ (ηνπ ηάθνπ), σο εθδήισζε ζξεζθεπηηθνχ ζθνπνχ άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλνπ, ελφςεη ησλ ηζρπφλησλ ηαθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη εζίκσλ, κε ην δηθαίσκα εληαθηαζκνχ, 
ραξαθηεξηδφκελα ηα κλεκεία, φπσο άιισζηε θαη ν ρψξνο ηαθήο, σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο (ΤΠ.Δ 
35535/14.12.2011). 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ «ηέιοσς ηαθής» ή 
«δηθαηώκαηος ηαθής» ζσλσποιογίδοληαη οη ιεηηοσργηθές δαπάλες ποσ ζσλδέοληαη κε ηε ιεηηοσργία ηοσ 
θοηκεηερίοσ (δαπάλες ύδρεσζες, προκήζεηας ειεθηρηθού ρεύκαηος θαη θαζαρηόηεηας ηφλ τώρφλ ηοσ 
θοηκεηερίοσ) θαη ζπλαξηψληαη κε ζπλήζεηο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαηαβνιή ηνπ 
ήδε ζπλεπάγεηαη ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εληαθηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο κλεκείνπ επί ηνπ ηάθνπ απφ ηνλ 
ζπγγελή (ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011). 

Ζ βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ ελεξγείηαη βάζεη ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο «πεξί 
βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ πξνζφδσλ» (άξζξν4 παξ.3 ΑΝ 582/68). 

Ζ επηβνιή δε ηνπ εξγνιαβηθνχ δηθαηψκαηνο ζε βάξνο ησλ εξγνιεπηψλ δελ είλαη επηηξεπηή, δεδνκέλνπ φηη αθελφο 
απηνί ελεξγνχλ θαη΄ εληνιήλ ησλ δηθαηνχρσλ εληαθηαζκνχ, νη νπνίνη σο πξνειέρζε έρνπλ ην δηθαίσκα 
θαηαζθεπήο ηνπ κλεκείνπ, αθεηέξνπ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (θαηαλάισζε λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ) θαιχπηεηαη ήδε απφ ηα θαηαβιεζέληα, εθ κέξνπο απηψλ, δηθαηώκαηα ηαθής. Όπσο εμάιινπ 
πξναλαθέξζεθε, ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ ηνπ θνηκεηεξίνπ, θαζνξίδεηαη επί ηε βάζεη εθηίκεζεο 
ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνξξένπζεο ζρεηηθέο δαπάλεο 
(ΤΠ.Δ35535/14.12.2011). 

Δπίζεο ε  ππνρξέσζε απνθνκηδήο νγθσδψλ άρξεζησλ πιηθψλ ή κπαδψλ, ζπλεπεία ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ή 
ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ, κπνξεί λα απαηηεζεί σο εηδηθφο φξνο ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ ηνπ θνηκεηεξίνπ, επί 
πνηλή πξνζηίκνπ ζε βάξνο ησλ ζπγγελψλ θαη φρη σο παγίσο θαηαβιεζέλ δηθαίσκα (ΤΠ.Δ35535/14.12.2011). 
Απφ ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ καο, κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα 
επηβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε(βι.ζρεη ηελ ππ.αξηζκ.:403/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ,ΑΓΑ:7Γ5ΤΩΔ5-ΡΣΣ) 
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α/α ΣΔΛΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ 

1 ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ (3εηία) 

2 ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ 

3 ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5 έηε κεηά ηελ 
ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά ην λφκν)  

4 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά έηνο) 

5 ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΩΝ (γηα πξψηε θνξά) 

6 ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΩΝ 5-εηία (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην) 

7 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΩΝ (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην) 

 

Δηδηθά γηα ην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (εληφο ΓΔ Αξγνζηνιίνπ)  φπνπ ιεηηνπξγεί θαη λαφο  κπνξνχλ λα 
επηβάιινληαη επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα: 

 ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΙΔΡΟΠΡΑΞΙΧΝ ΜΗ ΔΝΟΡΙΑΚΧΝ ΝΑΧΝ 

8 ΔΞΟΓΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ 

9 ΣΔΛΔΣΖ ΜΝΖΜΟΤΝΟΤ 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Κνηκεηεξίσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη θαη ηελ έθηαζή 
ηνπο. Τςειφηεξνο αξηζκφ ηαθψλ παξαηεξείηαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (Αξγνζηφιη) θαη ακέζσο κεηά ζην 
Κνηκεηήξην Λεμνπξίνπ.  

Οη απαηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ δελ αθνινπζεί κία 
αλαινγηθή θιίκαθα , αιιά πξννδεπηηθή. Οη πςειφηεξεο δαπάλεο ζεκεηψλνληαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ, 
δελ κπνξεί φκσο λα είλαη αλαινγηθά πνιιαπιάζηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθψλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ηηο ηαθέο 
ζε έλα κηθξφ πεξηθεξεηαθφ θνηκεηήξην.  

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αθνξά ζε δαπάλεο χδξεπζεο, δαπάλεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ, έθηαθηεο εξγαζίεο κηθξναπνθαηαζηάζεσλ. Οη εξγαζίεο παξέρνληαη απφ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 
(ρσξίο λα επαξθεί ην πθηζηάκελν) θαη ν φγθνο ηεο εξγαζίαο πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή σο πξνο ηε 
ζπρλφηεηα παξνρήο, ηε δηάξθεηα (εξγαηνψξεο) παξνρήο θαη ηελ έληαζε (αξηζκφο ππαιιήισλ). 

Ο Γήκνο δελ παξέρεη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηνπο εληαθηαζκνχο θιπ, ζπλεπψο δελ επηβάιινληαη γηα απηέο 
επηπξφζζεηα ηέιε, αιιά επηβαξχλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζρεηηθφ ηίκεκα ζηνπο εξγνιάβνπο. 

 Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνσζείηαη ωρ ειζήγηζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο, φπνπ 
απνθαζίδεηαη κε ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ν θαζνξηζκφο ησλ ηειψλ.  

Σα  ηέιε Κνηκεηεξίσλ κπνξνχλ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ  
ζρεηηθή εηζεγεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Η Απόθαζε ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, αλαξηάηαη ζην Γηαχγεηα θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, δεκνζηεχεηαη 
ζηνλ ηνπηθφ Σχπν σο θαλοληζηηθή απόθαζε, ηνηρνθνιιείηαη κε απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ζηνπο Πίλαθεο 
αλαθνηλψζεσλ φισλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κεηά φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ αλάξηεζεο. 
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Άπθπο 28  Καθοπιζμόρ σώπος ενηαθιαζμού αλλοθπήζκων και  θανόνηων από  λοιμώδη νοζήμαηα 
 
 

α)Καζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο εληαθηαζκνχ αιινζξήζθσλ ζην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ ( άξζξν 6 ηνπ 
Α.Ν 582/1968) 

β)Καζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο εληαθηαζκνχ ζαλφλησλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα ζην Κνηκεηήξην 
Γξαπάλνπ. Απαγνξεχεηαη ε εθηαθή ησλ ζαλφλησλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα  πξν ηεο παξειεχζεσο 
δεθαεηίαο.(άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 210/1975) 
 
Άπθπο 29  Σελική διάηαξη 
 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ γεληθά ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο . 

Ο παξψλ Καλνληζκφο δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε λέα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε 
λέα ζρεηηθή λνκνζεζία ηνλ ζπκπιεξψλεη ε ηνλ ηξνπνπνηεί.   

Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αληίθεηηαη ζε εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ 
ππεξηζρχεη απηήο. 

Καηαξγείηαη φπνηνο άιινο Καλνληζκφο ή ζρεηηθή απφθαζε ίζρπε κέρξη ηεο έγθξηζεο ηνπ παξφληνο . 
 

 
Άπθπο 30  Έναπξη ιζσύορ ηος Κανονιζμού 

 
Ο παξψλ Καλνληζκφο ηζρχεη χζηεξα απφ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηφληνπ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ 
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα δηαχγεηα». 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνύισλ όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 

Ο Γ.. θ. Αξαβαληηλόο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο Α.Δ.Κ. δήισζε όηη σο παξάηαμε 

εθθξάδνπλ ηηο δηαθσλίεο ηνπο όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ θαη ζα 

δειώζνπλ παξώλ. 

Ο Γ.. θ. Εαπάληεο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο Δ.Σ. δήισζε όηη έλαο ηέηνηνο 

θαλνληζκόο ζα ήηαλ ινγηθόο θαη ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε δύν ή ηξία 

θνηκεηήξηα ηεο Κεθαιινληάο. Θεσξνύλ σο παξάηαμε ινηπόλ όηη γηα ηα θνηκεηήξηα 

ησλ ρσξηώλ ζα έπξεπε λα παξακείλεη έλα ζύζηεκα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο από ηηο 

Κνηλόηεηεο θαη ζίγνπξα δελ  έπξεπε λα έρνπλ ηέιε. 

Ο Γ.. θ. Κνπξνύθιεο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο Λ.. δήισζε όηη είλαη αληίζεηνη κε 

ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ δηόηη απνηειεί έλα αθόκε κέζν άζθεζεο 

θνξνκπερηηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θπξίαξρε 

πνιηηηθή πνπ ιέεη όηη απνδερόκαζηε ηελ Κξαηηθή ππνρξεκαηνδόηεζε εθ κέξνπο ηνπ 

Κξάηνπο θαη εληείλνπκε ηελ ηνπηθή δεκνηηθή θνξνινγία κέρξη θαη ζηα θνηκεηήξηα. 

Γηαθσλνύλ κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ. 

Αθνινπζεί ςεθνθνξία  

Σνλ θαλνληζκό ςεθίδνπλ νη Γ.. θ.θ. Αλνπζάθεο, Κσλζηαληάθεο, Κνθθόζεο Γ., 

Βαλδώξνο, Λπθνύδεο Η., Παπαλαζηαζάηνο, Γαξκπή, Απνζηνιάηνο, Μαξθέηνο, 

Μνζρνλάο, Καηζηβέιεο, Κεθάηνο, Γεσξγόπνπινο, Κνπξθνπκέιεο, Παπαδάηνο, 

νισκόο, Γάθεο, Κνθθόιεο, Αιπζαλδξάηνο, Κνθθόζεο Β., Μαηηάηνο, Μελάγηαο, 

θιάβνο θαη Παξίζεο Ζ. 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνύλησλ ησλ ζπκβνύισλ θ.θ. 

Αξαβαληηλνύ, Μηλέηνπ θαη Εαπάληε  πνπ δειώλνπλ παξώλ, Γθηζγθίλε θαη 

Κνπξνύθιε πνπ ςεθίδνπλ θαηά, 
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ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
(θεηικές υήθοι 24) 

 

Εγκρίνει ηον κανονιζμό λειηοσργίας κοιμηηηρίφν Δήμοσ Κεθαλλονιάς όπφς 

αναθέρεηαι ζηην αριθμ. 5/2018 απόθαζη ηης Ε.ΠΟΘ.ΖΩ. (ορθή επανάληυη)  και 

ο οποίος έτει όπφς παρακάηφ: 
 

ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΚΟΘΜΗΣΗΡΘΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 
Άξζξν 1  Ννκηθφ θαζεζηψο 
Άξζξν 2  Ννκηθφο ραξαθηεξηζκφο 
Άξζξν 3  Γηνίθεζε-Λεηηνπξγία 
Άξζξν 4  Πεξηγξαθή  
Άρζρο 5  Αρκοδηόηεηες θαζήθοληα θαη σποτρεώζεης ηφλ σπεσζύλφλ  
                 σπαιιήιφλ  
Άξζξν 6  Καζήθνληα εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ  
Άξζξν 7   Σάθνη  
Άξζξν 8  Οηθνγελεηαθνί ηάθνη  
Άξζξν 9  Υξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ  
Άξζξν 10  Ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά κλεκεία  
Άξζξν 11  Σάθνη αγλψζησλ  
Άξζξν 12  Σάθνη ηξηεηνχο ρξήζεο  
Άξζξν 13  Κνηλφο ηάθνο 
Άξζξν 14  Σαθέο απνβησζάλησλ  
Άξζξν 15  Καηαζθεπέο-Γηακνξθψζεηο ηάθσλ  

Άξζξν 16  Τπνρξεψζεηο θαηαζθεπαζηψλ κλεκείσλ  
Άξζξν 17  Τπνρξεψζεηο Λεμηάξρσλ  
Άξζξν 18  Γσξεάλ ηαθή εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 
Άξζξν 19  Αλαθνκηδή, ηαθή θαη κεηαθνξά νζηψλ-νζηενθπιάθην 
Άξζξν 20  Αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ  
Άξζξν 21  Αιιαγή νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ  
Άξζξν 22  Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ  
Άξζξν 23  Σεξνχκελα βηβιία 
Άξζξν 24  Τπνρξεψζεηο γξαθείσλ ηειεηψλ 
Άξζξν 25  Γεκνηηθνί κε ελνξηαθνί Ηεξνί Νανί Κνηµεηεξίνπ Γξαπάλνπ   
                 θαη Κνηκεηεξίνπ Λεμνπξίνπ  
Άξζξν 26  Ωξάξην ιεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίνπ θαη Ηεξνχ Νανχ Γξαπάλνπ 
Άξζξν 27  Γηθαηψκαηα θαη ηέιε 
Άξζξν 28 Καζνξηζκφο ρψξνπ εληαθηαζκνχ αιινζξήζθσλ θαη ζαλφλησλ απφ  
               ινηκψδε λνζήκαηα 
Άξζξν 29  Σειηθή δηάηαμε 
Άξζξν 30 Έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ 
 
Άπθπο  1οΝομικό καθεζηώρ 
 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ δηέπεηαη γεληθά απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
1) Σνλ Α.Ν 582/1968 «πεξί Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ» 
2) Σνλ Α.Ν 445/1968 «πεξί Κνηκεηεξίσλ θαη εληαθηαζκνχ Νεθξψλ» 
3) Σελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α5/1210/1978 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 
«πεξί φξσλ γηα ηελ ίδξπζε Κνηκεηεξίσλ»  
4) Σν άξζξν 19 ηνπ απφ 24/9-20/10/58 Β. Γ «πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ 
δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
5) Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.Γ 318/1969 «πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
6) Σν άξζξν 7 ηνπ Β.Γ 542/1961 «πεξί ηεξήζεσο ππφ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ βηβιίσλ θαη ηνπ ηχπνπ απηψλ» 
7) Σν Π.Γ 1128/80 «πεξί θαζνξηζκνχ απνζηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε 
Κνηκεηεξίσλ» 
8) Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 2508/1997 
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9) Σελ Κ.Τ.Α 26882/5769/1998 «Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ κείσζε ησλ απνζηάζεσλ 
ησλ ηδξπνκέλσλ ή επεθηεηλνκέλσλ Κνηκεηεξίσλ» 
10) Σνλ Α.Ν. 2200/1940 «πεξί Ηεξψλ Ναψλ θαη Δθεκεξίσλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θα ηζρχεη». 
11) Σν Π.Γ. 210/1975 «πεξί ηαξηρεχζεσο κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ 
αλζξψπσλ» 
12) Σνλ Ν. 547/1977 «Πεξί δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ Κνηκεηεξίσλ» 
13) Σα άξζξα 966 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ  Κψδηθα 
14) Σηο παξαγξάθνπο β10 ηνπ  Κεθ.Η θαη 8 ηνπ Κεθ. ΗΗ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4144/2013) ηνπ 
άξζξνπ 75  ηνπ Ν. 3463/06( Κ.Γ.Κ ). 
15) Σα άξζξα 65, 73 (παξ. 1Β), 82 ( παξ. ζη. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4144/2013) θαη 83 
(παξ.2,4 θαη 9) ηνπ Ν.3852/10  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο  
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
16) Σα άξζξα 35 θαη 48 ηνπ Ν.344/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 13 θαη   
      14 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4144/2013  
17) Σνλ Ο. Δ. Τ ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο 
18) Σελ ζρεηηθήο πεξί εζφδσλ Ο.Σ.Α. λνκνζεζίαο. 
19) Σελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πεξί Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ λνκνζεζία. 
20) Σηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 
21) Σνλ παξφληα Καλνληζκφ 
 Άπθπο 2  Νομικόρ σαπακηηπιζμόρ 
Σα Κνηµεηήξηα  κε ην άξζξν 966 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ραξαθηεξίδνληαη, σο πξάγµαηα θνηλφρξεζηα εθηφο 
ζπλαιιαγήο  επί ησλ νπνίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 970 µπνξεί λα απνθηάηαη ηδηαίηεξν ηδησηηθφ 
δηθαίσµα (εηδηθφ δηθαίσµα επί νξηζκέλνπ ρψξνπ ηαθήο).   
 Ζ παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψµαηνο ηαθήο εθ µέξνπο ηνπ ∆ήµνπ απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο παξαρψξεζε 
αδείαο ρξήζεσο Γεµνηηθνχ πξάγµαηνο, νη δε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ ∆ήµνπ απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο. Ο ρψξνο επί ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη δηθαίσµα ρξήζεσο δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλνπ πξνο 
ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε, δελ θιεξνλνκείηαη θαη δελ επηδέρεηαη νηαδήπνηε κεηαβίβαζε ή πψιεζε πξνο 
ηξίηνπο δηα πξάμεσλ ελ δσή ή ιφγσ ζαλάηνπ. 

Σα κλεκεία είλαη αθηεξσκέλα ζηελ κλήκε ησλ ζαλφλησλ θαη έρνπλ ηελ έλλνηα ζξεζθεπηηθνχ ζθνπνχ, 
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθπνίεζε, ππνζήθεπζε ή θαηάζρεζή 
ηνπο θαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο.  

ε απηά, ην δηθαίσκα πνπ αζθείηαη έρεη ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθφ θαη φρη πεξηνπζηαθφ. 
Σν Κνηκεηήξηα είλαη πξννξηζκέλα γηα ηνλ εληαθηαζκφ θάζε λεθξνχ, αζρέησο ζξεζθεχκαηνο ή 

εζληθφηεηαο.  
Ο Γήκνο ππνρξενχηαη φπσο παξαρσξεί ζηα Κνηκεηήξηα ρψξν γηα ηνλ εληαθηαζκφ ζαλφλησλ Γεκνηψλ 

ή κε θαζψο θαη θάζε άιινπ ζαλφληνο αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα εάλ νη ζαλφληεο είλαη εκεδαπνί ή αιινδαπνί . 
Γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζνδφμσλ ή αιινζξήζθσλ ε εηεξφδνμσλ ππνρξενχηαη ε Τπεξεζία θαηφπηλ 

πξνέγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο 
Κεθαιιελίαο λα θαζνξίζεη ηδηαίηεξν ρψξν ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα (άξζξν  6 ΑΝ 582/68).  
Άπθπο 3  Γιοίκηζη-Λειηοςπγία  

Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ εθηειείηαη απφ: 
α) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο πνπ έρεη απφ ηνλ Ν. 
3463/06(Κ.Γ.Κ), ηνλ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» , ηνλ Α.Ν 582/1968 θαη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία.  
β) Σνλ θαζ’ χιελ νξηζκέλν Αληηδήκαξρν γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ζηνλ 
νπνίν αλήθεη ε γεληθή επνπηεία θαη έιεγρνο.  
γ)Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή εθπξνζψπνπο απηψλ (ράξηλ ζπληνκίαο ζα 
αλαθέξνληαη ζην εμήο «Πξφεδξνο») κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν ζη. ηνπ άξζξνπ 82 θαη 
83 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4144/2013. 
δ) Σελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ (Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Κνηκεηεξίσλ(ζην εμήο Τπεξεζία) σο 
αξκφδηα Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Οξγαληζµνχ  Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ .    
Άπθπο 4  Πεπιγπαθή  

Ο παξφλ Καλνληζµφο, ε ςήθηζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Α.Ν 
582/1968,  αθνξά  ζηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ Κνηµεηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 
Κεθαιινληάο.  
Άρθρο 5  Αρμοδιόηηηες καθήκονηα και σποτρεώζεις ηων σπεσθύνων  
               σπαλλήλων ηων Κοιμηηηρίων 
 

Τπεξεζηαθφο αξκφδηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηνπ Γξαπάλνπ είλαη  ππάιιεινο ηνπ 
Σκήκαηνο Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  (ζην εμήο ππεχζπλνο Κνηκεηεξίνπ)  ν νπνίνο νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν  
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9(α),9(γ),9(δ) θαη 9 (ε)  ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ. Οξίδνληαη παξάιιεια, ηνπιάρηζηνλ αλά Γεκνηηθή 
Δλφηεηα, ππεχζπλνη θαηά ηα αλσηέξσ ππάιιεινη νη νπνίνη ζα εληάζζνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ζα εθηεινχλ θαη απηνί ηα θαζήθνληα ηεο παξ.  9(α),9(γ),9(δ) θαη 9 (ε)  ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ο.Δ.Τ.  

Αλαιπηηθφηεξα ηα θαζήθνληα ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ είλαη:   
1.Δπηβιέπνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ θαη 
ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ βηβιία θαη ζρέδηα . 
2.Δπηκεινχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ. 
3.Δίλαη ππεχζπλνη κε ηνπο εξγάηεο  γηα θάζε ηπρφλ θινπή ή απψιεηα ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα. 
4. Παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ γξαθείσλ ηειεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο πξσηνθνιινχλ. 
5.Φξνληίδνπλ λα εηζπξάηηνληαη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα Κνηκεηεξίνπ θαη Οζηενθπιαθίνπ  δίλνληαο Τπεξεζηαθά 
ζεκεηψκαηα ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
6.Τπνδεηθλχνπλ ην άλνηγκα ησλ ηάθσλ ζηνπο εξγάηεο – λεθξνζάθηεο γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ θαη ηελ ηαθή θαη 
εθηαθή ησλ νζηψλ θαη παξίζηαηαη ζηηο εξγαζίεο απηέο, εηδνπνηνχλ δε ηνπο νηθείνπο λα είλαη παξφληεο θαη ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ βξεζνχλ ρξπζαθηθά θ.ι.π. θαηά ην άλνηγκα ηάθσλ ηα παξαδίδνπλ ζε απηνχο ζπληάζζνληαο 
πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο. 
7.πληάζζνπλ αλά 15λζήκεξν ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ πνπ  γηα ην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Κνηκεηεξίσλ 
θαη ην παξαδίδνπλ ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ . 
8.Πξνβαίλνπλ ζηελ επίβιεςε ησλ ππφ θαηαζθεπή Μλεκείσλ ησλ ηάθσλ απφ ηδηψηεο – ηερλίηεο. 
9.Παξαιακβάλνπλ θάζε είδνπο πξνκήζεηα γηα ηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα θαη Οζηενθπιάθηα ηεξψληαο ζρεηηθφ 
βηβιίν απνζήθεο. 

10.Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη 
γηα ηελ  θαηαρψξεζή ηνπο ζε βηβιίν απνγξαθήο. 
 
Άπθπο 6  Καθήκονηα επγαηικού πποζωπικού  
 Καζήθνληα ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ  ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ είλαη:  

 Σσλ εξγαηψλ λεθξνηαθείνπ ή εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο :Σν θιάδεκα ησλ δέλδξσλ θαη ηνπ πξαζίλνπ, ην 
άλνηγκα- θιείζηκν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν θαζαξηζκφο  δηαδξφκσλ, πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κνηκεηεξίνπ θαη 
Οζηενθπιαθίνπ. 
 

Άπθπο 7  Σάθοι  
Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ ελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ 

ην Καλνληζκφ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 Α.Ν. 582/68). 
Οη ζπλήζεηο ηάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 1.20 Υ 2.40 κ., ην δε βάζνο ζα είλαη 1.80 κ. πεξίπνπ. Οη ηάθνη 

κεηά ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ ζα γεκίδνπλ θαιά κε γαηψδε πιηθά κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ απφ 
απηή ζα ζρεκαηίδεηαη γεψινθνο χςνπο 0,25κ. πεξίπνπ (άξζξν 7 παξ. 1 θαη 2 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 
Α5/1210/1978). Σν χςνο ησλ κλεκείσλ απφ κάξκαξν ε άιια πιηθά  δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60 εθ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ρψξνο απνηακίεπζεο γαησδψλ πιηθψλ 
απαιιαγκέλεο απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ησλ Κνηκεηεξίσλ πξνθεηκέλνπ 
λα γίλνληαη νη εξγαζίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
Άπθπο 8  Οικογενειακοί ηάθοι  

 Γχλαηαη λα παξαρσξνχληαη ρψξνη ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ κε ηελ 
θαηαβνιή δηθαηψκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 Ζ ζχζηαζε ελφο εθάζηνπ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαθψλ ελεξγείηαη εηο ην φλνκα ηνπ αηηνχληνο ή γηα φπνηνλ 
αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηνπ ηδίνπ ηάθνπ 
ηαπηφρξνλα. 
 Ζ παξαρψξεζε ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε φηαλ θαηαβιεζεί  ζην Γεκνηηθφ Σακείν ην δηθαίσκα δηαξθνχο 
ρξήζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

Γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ηζρχεη ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 Με ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο κφλν ζε απηφλ πνπ 

παξαρσξήζεθε, ζηνλ ζχδπγν ή ζηελ ζχδπγν απηνχ, ζηνπο ζε επζεία γξακκή αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ, ζηα 
λφκηκα, ζεηά, λνκηκνπνηεζέληα θαη αλαγλσξηζζέληα ηέθλα κεηά ησλ ζπδχγσλ θαη θαηηφλησλ απηψλ, ηνπ παηξφο ή 
κεηξφο ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε παξαρψξεζε, θαζψο θαη γηα ηνπο κε έρνληεο δηθή 
ηνπο νηθνγέλεηα αδειθνχο απηνχ, κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ θαη αλ έρεη απνβηψζεη απηφο ν ζχδπγνο ή ε 
ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο απηνχ. 

 Ο αξρηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο (ππ. δήισζε λ. 1599/86) ζηνλ ππεχζπλν ηνπ 
λεθξνηαθείνπ ελδερφκελε άξλεζε ηνπ γηα εληαθηαζκφ θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα. Ο βαζκφο 
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ζπγγέλεηαο κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απηνχ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν δεκφζηαο ε δεκνηηθήο αξρήο ή κε 
ππεχζπλε δήισζε (λ.1599/86)  

Καη’ εμαίξεζε κε απφθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ 
απηήο, δχλαηαη λα επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ 
ζπλδενκέλσλ κεηά ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ απηνχ θαη κε άιιν βαζκφ ζπγγέλεηαο 
εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86) ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εάλ δελ δεη 
ν δηθαηνχρνο απφ ηελ ζχδπγν θαη ηνπο θαηηφληεο απηνχ κε ηελ θαηαβνιή ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ην νπνίν είλαη ην 
κηζφ πνζφ απφ απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ (άξζξν 3 Α.Ν. 582/68). 
 
Άπθπο 9  Υπήζη οικογενειακών ηάθων  

 Ζ ρξήζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα φζνπο πέζαλαλ θαη δελ έρνπλ δηαδνρή (αληφληεο ή θαηηφληεο) κεηά 
ηελ ιήμε δεθαπεληαεηίαο (15) απφ ηελ ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ λεθξνχ ηνπο, πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ν νπνίνο ηνπο 
δηαζέηεη ειεχζεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  Καλνληζκνχ (αθνχ γίλεη αλαθνκηδή ησλ νζηψλ) θαη 
απηά ηαθνχλ ζηνλ θνηλφ ηάθν. Ζ βεβαίσζε ηεο 15εηίαο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαηά ην άξζξν 5 ηνπ 
Νεθξνηαθείνπ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο. 

Σάθνη πνπ απνθηήζεθαλ λφκηκα αιιά νη δηθαηνχρνη απηψλ δελ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
ζαξάληα  (40) ρξφληα πεξηέξρνληαη ζην Γήκν. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη είλαη 
θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. 

Σα 40 ρξφληα  γηα ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ αξρίδνπλ απφ ην έηνο  1973 (επξεηεξίαζε θαη απνηχπσζε 
ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ), ελψ γηα ηα ππφινηπα Κνηκεηήξηα απφ ην έηνο 1977. 

 Μεηά ην έηνο 2018 νη ηάθνη πνπ ζα παξαρσξνχληαη απφ ηνλ Γήκν ζα πεξηέξρνληαη ζε απηφλ αλά 20 
ρξφληα.  

Ζ πάξνδνο ησλ ζαξάληα (40) ρξφλσλ θαη (20) ρξφλσλ αληίζηνηρα βεβαηψλεηαη  απφ ηα βηβιία πνπ 
ηεξνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη κε θάζε 
άιιν απνδεηθηηθφ κέζν. 

Δάλ ππάξρνπλ θαηαζθεπέο (κάξκαξα θ.ι.π.) ζηνπο παξαπάλσ ηάθνπο απηέο πεξηέξρνληαη σο 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην Γήκν.  

Γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ε δηαδνρή ησλ ηάθσλ, πξνηηκνχληαη νη απφ δηαζήθε θιεξνλφκνη ή νη 
πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο πνπ βξίζθνληαη ζηε δσή ησλ αξρηθψλ δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 
κε ηελ πξνζθφκηζε απαξαίηεησλ επίζεκσλ παξαζηαηηθψλ ηα νπνία θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
Άπθπο 10  Ιζηοπικά και καλλιηεσνικά μνημεία  

Γελ παξαρσξνχληαη ηάθνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηαθή ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ ή αλ 
ππάξρνπλ πάλσ ζ’ απηνχο θαιιηηερληθά έξγα. Γηα ηα παξαπάλσ γίλεηαη πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή ζηα βηβιία ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Με ηελ ππ.αξηζκ. : Φ26/21907 /20-6-1973(ΦΔΚ 777/β/73) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 
Δπηζηεκψλ  ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ρξήδνληαο εηδηθήο 
Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο, φζνλ αθνξά ηα εληφο απηνχ θαιιηηερληθά κλεκεία. 

Δπίζεο  πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ην ζπλνιηθφ χθνο θαη ν  ραξαθηήξαο ηνπ, ε 2ε Δθνξία Νενηέξσλ 
Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ηελ ππ. Αξ. ΤΠΠΟ/2ε ΔΝΜ/Φ09-β/256 απφθαζή ηεο, επηβάιιεη  
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ  κλεκείσλ ηνπ Α΄  θαη ην Β΄ ηκήκαηνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Γξαπάλνπ. 

Με ηελ ππ.αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/419877/6-9-1999 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 
ραξαθηεξίζζεθαλ σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία ( έξγα ηέρλεο) πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1469/50, ηξηάληα ελληά (39) ηαθηθά κλεκεία ζην λεθξνηαθείν Η.Ν Τπεξαγίαο 
Θενηφθνπ Φξαγθάησλ, πέληε (5) ζην θνηκεηήξην παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ Βαιζακάησλ, έλα(1) ζην θνηκεηήξην 
παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ Βαιζακάησλ , έλα(1) ζην θνηκεηήξην παιαηνχ Η.Ν Αγ.Γεσξγίνπ  Βαιζακάησλ, πέληε(5) 
ζην Νεθξνηαθείν Γξαπάλνπ, πέληε (5) ζηα Κνηκεηήξηα  Φαξαθιάησλ(1),  Σξσηαλάησλ(1),  Μαδαξαθάησλ(1), 
Νηνκάησλ(1) θαη βνξσλάησλ(1) ζηελ Κεθαιινληά. 
Άπθπο  11  Σάθοι αγνώζηων  

Σάθνη ζην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνθχπηεη ε θπξηφηεηα ιφγσ αλχπαξθησλ 
ζηνηρείσλ θαη θαηά ηελ απνηχπσζε θαη επξεηεξίαζε ηνπ έηνπο 1973 (Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ) πνπ, εκθαλίδνληαη 
σο κε παξαρσξεζέληεο ή παξαρσξεζέληεο ζε αγλψζηνπο δηθαηνχρνπο, είλαη δπλαηφλ λα ηαθηνπνηνχληαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ηίηισλ παξαρψξεζεο ηνπ Γήκνπ, δειαδή ρνξεγεζέληα έγγξαθα ή 
δηπιφηππα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηέινπο γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. 

Μεηά ηελ πάξνδν 40 ρξφλσλ κε αθεηεξία ην 1973 γηα ην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ θαη ην 1977 γηα ηα 
ππφινηπα Κνηκεηήξηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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Άπθπο 12  Σάθοι ηπιεηούρ σπήζηρ  
Ζ ηαθή, εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ λεθξψλ φπσο θαη ε αλαθνκηδή,  κεηαθνκηδή θαη ηαθή ησλ νζηψλ, 

ελεξγνχληαη θαλνληθά θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί δεκφζηαο πγείαο, κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ  
Κνηκεηεξίνπ. 

Γηα ηνπο ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπο εηδνπνηνχληαη έγθαηξα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κε 
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο, νη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 
πξνβνχλ ζηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη ηαθή απηψλ ζε άιιν νηθνγελεηαθφ ηάθν ή ζηνλ θνηλφ ηάθν ή λα 
αηηεζνχλ παξάηαζε κηαο αθφκε ηξηεηίαο ή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηελ κεηαθνξά ζε 
άιιν Κνηκεηήξην.  

Ζ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ φζσλ έρνπλ εληαθηαζηεί  ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο ελεξγείηαη κεηά ηελ 
πάξνδν ηξηψλ ρξφλσλ απφ ηελ ηαθή ηνπο, έπεηηα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε (απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ) 
ησλ  ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ ή απηψλ πνπ είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ θαη 
είραλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ Γήκνπ ή απηψλ πνπ είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηαθήο.  

Δάλ θαηά ηελ δηάλνημε ηάθνπ γηα  ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ  δηαπηζησζεί φηη ην πηψκα δελ έρεη 
δηαιπζεί  παξακέλεη αθφκε κία ηξηεηία γηα δηάιπζε. Παξάηαζε άιιεο ηξηεηίαο γίλεηαη κφλν κε εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ . 

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο ε εθηαθή είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε δαπάλε βαξχλεη ηνπο νηθείνπο 
ηνπ λεθξνχ, νη νπνίνη αλ δελ ελεξγήζνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο απφ 
ηελ εκεξνκελία ηαθήο ή έρεη εμαληιεζεί ε ρνξεγνχκελε παξάηαζε ηαθήο, ε Τπεξεζία αθνχ εηδνπνηήζεη 
πξνεγνπκέλσο  έσο ηξείο θνξέο ηνπο ππφρξενπο πξνβαίλεη ζηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ  θαη ζηελ ηαθή ηνπο ζηνλ 
θνηλφ ηάθν. ( πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζνχλ νη νηθείνη ηνπ ζαλφληνο θαη λα ηνπο δνζεί επαξθήο ρξφλνο λα 
ελεξγήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ). 

 
Άπθπο 13  Κοινόρ ηάθορ 

Με πξνέγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη απφθαζε  ηεο Τπεξεζίαο 
νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο θαη νη δηαζηάζεηο απηνχ, εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ ν νπνίνο νλνκάδεηαη «Κνηλφο ηάθνο» 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ ή γηα ηελ ηαθή νζηψλ ησλ 
ηάθσλ νη νπνίνη πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ. 

 
Άπθπο 14  Σαθέρ αποβιωζάνηων  

Καλέλαο λεθξφο δελ εληαθηάδεηαη ζηα Κνηκεηήξηα εάλ δελ πξνζθνκηζζεί ζηνλ Τπεχζπλφ ηνπ, ε 
ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ ιεμίαξρν, κε βάζε ηελ δήισζε ηνπ δεινχληνο ηνλ 
ζάλαην, ν αθξηβήο ηφπνο εληαθηαζκνχ, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα απηνχ. 

Οπνίνο δηελεξγεί εληαθηαζκφ ρσξίο ηελ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ  458 ηνπ Π.Κ ( παξ. 14 άξζξν 4 Ν. 4144 2013). 

Σαθέο απνβησζάλησλ, αλαθνκηδή θαη ηαθέο νζηψλ δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο παξαθάησ εκέξεο 
ηνπ έηνπο: α)Υξηζηνπγέλλσλ, β)Πξσηνρξνληάο, γ)Θενθαλίσλ, δ)Πάζρα, ε) 24 επηεκβξίνπ (ζην Κνηκεηήξην ηνπ 
Γξαπάλνπ) θαη δ) εκέξα επηζηξνθήο ηεο Ηεξάο Δηθφλαο. 

 
Άπθπο 15  Καηαζκεςέρ-Γιαμοπθώζειρ ηάθων  

Ο θαζέλαο πνπ ζέιεη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε ηάθνπ ή νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ 
δεκηνπξγία ηαθηνπνίεζε ή θαιισπηζκφ ηνπ, νθείιεη λα παίξλεη έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία θαηφπηλ 
πξνέγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, κε πεξηγξαθηθή ηερληθή έθζεζε θαη πξνυπνινγηζκφ 
δαπάλεο πιηθψλ θαη εξγαζίαο (ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ ηερλίηε θαηαζθεπαζηή). 

Αίηεζε γηα άδεηα δηακφξθσζεο, δηαθφζκεζεο γεληθά γηα νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο δηαξθνχο ρξήζεο 
έρνπλ φινη νη δηθαηνχρνη ηνπ ηάθνπ κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνινίπσλ ή κε ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 
8 ηνπ Νφκνπ 1599/86) ηνπ αηηνχληνο φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαζθεπή θαη νη ππφινηπνη 
δηθαηνχρνη. 

 
Άπθπο 16  Τποσπεώζειρ καηαζκεςαζηών μνημείων  
 Όζνη εθηεινχλ εξγαζίεο εληφο ησλ Κνηκεηεξίσλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο, επηβιέπνληαη θαη θαζνδεγνχληαη 
απφ ηνπο θαηά ην άξζξν 3 νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
παξαβάζεηο ή θαθνηερλίεο αθνχ ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηελ Τπεξεζία ε νπνία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα 
ειέγμεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

Ζ εξγαζία ζηνπο ηάθνπο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ πάλσ ζ’ απηνχο θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζα 
γίλεηαη ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ Κνηκεηεξίσλ. 

Ζ παξαζθεπή ηεο ιάζπεο θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ κλεκείσλ ζα 
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ ζα έρεη θαζνξηζζεί  απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. ν ρψξνο κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ ζα θαζαξίδεηαη θαη ηα ελαπνκείλαληα πιηθά (κπάδα θιπ) ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο. 
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Σν δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο απηψλ ησλ έξγσλ έρνπλ κφλν νη ηερλίηεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη γηα 
αληίζηνηρα έξγα (άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, εγγεγξακκέλνη ζηελ Γ.Ο.Τ.) θαη ζα πξνζθνκίδνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
α)άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη εγγξαθή ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ 
β) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
γ) Τπεχζπλε δήισζε ησλ ηερληηψλ-θαηαζθεπαζηψλ γηα ηε λφκηκε απαζρφιεζε θαη αζθάιηζή ησλ ηδίσλ θαη 
ηπρφλ πξνζσπηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ εληφο ηνπ λεθξνηαθείνπ . ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο 
αιινδαπψλ, ππνβάιιεηαη θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αδείαο παξακνλήο ηνπο ζε ηζρχ (απφ ην ηκήκα 
αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ) . 
 Οη θαηαζθεπαζηέο κλεκείσλ ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά θαη απφ ψξα 08.30 π.κ. έσο 16:30 κ.κ. εθηφο 
αββάησλ, Κπξηαθψλ θαη αξγηψλ θαη  ζα δειψλνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαζεκεξηλά ζε πνηνπο 
ηάθνπο ζα εξγαζζνχλ. Θα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή ελφριεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Κνηκεηήξην, νη ηερλίηεο 
θαζεκεξηλά, ζα πεξηζπιιέγνπλ ηπρφλ ππνιείκκαηα ή απνξξίκκαηα θαη ζα ηαθηνπνηνχλ ην ρψξν. 
 Σα κάξκαξα ζα εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θνκκέλα ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, 
έηνηκα γηα ηνπνζέηεζε. Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ. Οη ηερλίηεο πνπ ηνπνζεηνχλ 
ηα κάξκαξα, επζχο κεηά ην πέξαο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ηνπο, νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ φια ηα ππνιείκκαηα 
θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, απνθαζηζηψληαο ηελ θαζαξηφηεηα ζην ρψξν. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε 
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 
 Κάζε εξγαζία γεληθά κέζα ζην Κνηκεηήξην ζα απνπεξαηψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 15 εκεξψλ. 
 Απαγνξεχεηαη ε πιήξεο θάιπςε ηνπ ηάθνπ κε ζθπξφδεκα (απιφ ε νπιηζκέλν), πξάγκα πνπ 
δπζρεξαίλεη ηε δηάιπζε ηνπ πηψκαηνο θαη δεκηνπξγεί δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζηνπο νηθείνπο ηνπ λεθξνχ. Όπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε καξκάξσλ απηή ζα επηηπγράλεηαη δηα κηθξνχ ζελάδ, θξαζπέδσλ θιπ. απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ε άιιν πιηθφ. Δίλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε καξκαξφπιαθα ε νπνία κπνξεί θαη λα 
αθαηξείηαη. Οη καξκαξφπιαθεο θαη ηα ινηπά πιηθά  ζα αθαηξνχληαη θαη ζα επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ ηαθή 
απνβησζάλησλ κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ. 
 Κάζε ηπρφλ δηαθνξά ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ επί ησλ ηάθσλ έξγσλ, σο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνχησλ, 
επηιχεηαη κε απηνςία ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ηνπ νξηζκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν κεραληθνχ ηνπ Γήκνπ, 
παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. 
 Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα καξκαξνγιππηψλ- θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη εθηεινχλ έξγα ζηα 
Κνηκεηήξηα, ε νπνία απνβιέπεη θαη θαηαηείλεη εκθαλψο θαη έθδεια ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ζην ρψξν ησλ 
Κνηκεηεξίσλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε δηαηάξαμε ηεο επηαμίαο θαη ηεο θνζκηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιφγσ 
επαγγεικαηηθψλ αληαγσληζκψλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πειάηεο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ ζα πξνβαίλεη ζε απζηεξέο ζπζηάζεηο θαη ζηελ αλάγθε ζα επηθαιείηαη ηελ ζπλδξνκή ηεο 
Αζηπλνκίαο. 
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, πνπ βεβαηψλεηαη πάληα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 
ππάιιεινη απηψλ ζα απνθιείνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ Κνηκεηεξίσλ γηα νξηζκέλν ρξφλν ή γηα πάληνηε, νπφηε 
δελ δηθαηνχληαη πιένλ λα εηζέξρνληαη ζηα Κνηκεηήξηα γηα ηελ θαηαζθεπή κλεκείσλ θηι, κε απφθαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 
 Κάζε επηγξαθή ζε ηάθν, πνπ δελ αθνξά νλνκαηεπψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο-ηαθήο, πξηλ 
ηνπνζεηεζεί πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Οη επηγξαθέο πάλσ ζηνπο ηάθνπο 
ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο πνπ έρνπλ εληαθηαζηεί, επηηξέπνληαη θαη 
μελφγισζζεο επηγξαθέο κε κεηάθξαζε απηψλ ζηελ Διιεληθή. 
 Κάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηάθν θαη δελ πιεξνί ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ζα 
αθαηξείηαη κε επζχλε απηνχ πνπ ην ηνπνζέηεζε, δηαθνξεηηθά αθαηξείηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ην θφζηνο 
θαηαινγίδεηαη ζηνλ ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. ε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαηαζθεπαζηή (καξκαξά) επηβάιιεηαη 
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη απαγφξεπζε δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη έμη (6) κελψλ, κε 
απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
κπνξεί λα είλαη αφξηζην. 

 Όηαλ νη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο ή ζε νηθνγελεηαθνχο 
ππνζηνχλ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ηφηε επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε 
φκνηεο θαηαζθεπέο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ.  
 Σάθνη νη νπνίνη ρξεηάδνληαη επηζθεπή γηα ιφγνπο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη πγείαο, πξέπεη λα 
επηζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ηνλ Γήκν πξνζεζκίαο, 
δηαθνξεηηθά νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηνλ Γήκν κε δαπάλεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ππφρξεσλ, 
εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ Γεκνηηθψλ 
εζφδσλ. Σν πφηε έλαο ηάθνο ρξεηάδεηαη επηζθεπή ην θξίλεη ε αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ χζηεξα απφ 
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έγγξαθν ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Ο Γήκνο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ηνπο ππφρξενπο ηξεηο θνξέο 
θαη κεηά λα ηνπο ρξεψλεη κε ην αλάινγν ηέινο σο αλσηέξσ. 
 
 
Άπθπο 17  Τποσπεώζειρ Ληξιάπσων  
 Οη Λεμίαξρνη  ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ζπληάζζνπλ (ηελ πξνβιεπφκελε απφ 
ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 344/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4144/2013) ιεμηαξρηθή 
πξάμε ζαλάηνπ ακειιεηί. 
 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ νη Λεμίαξρνη ζα απνζηέιινπλ ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηηο 
ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ 
Άπθπο 18  Γωπεάν ηαθή ειδικών καηηγοπιών 
 Γσξεάλ ηαθή ζηα Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο γίλεηαη ησλ θάησζη: 
α) Αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ κνλίκσλ ή εθέδξσλ ηνπ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ, Αεξνπνξίαο θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο, Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο πνπ θαηά ηελ ζεηεία ηνπο ή ζε πεξίνδν πνιέκνπ  
ζθνηψλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
β) Γηαθνκηδνκέλσλ απφ ην Νεθξνηνκείν ή λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα έθηαθηα θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο 
απηψλ.  
γ)Απφξσλ κεηά απφ έγγξαθε πηζηνπνίεζε ηεο απνξίαο ησλ απφ ην Απηνηειέο Σκήκα Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ. 
 
 
Άπθπο 19  Ανακομιδή-ηαθή και μεηαθοπά οζηών-οζηεοθςλάκιο  

Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ζηνπο ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12. 
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλαθνκηδή ζπγγελείο πξνζέξρνληαη κεηά απφ εηδνπνηεηήξην ζηελ Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη θαηαβάιινπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ γηα αλαθνκηδή θαη ρξήζε νζηενθπιαθίνπ ή αλ επηζπκνχλ  γηα παξάηαζε ηεο ηαθήο γηα ηξία ρξφληα 
θαη ζηελ ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ απηήλ ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο 
πξνζθνκίδνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ζπλελλννχληαη καδί ηνπ γηα ηελ εκεξνκελία αλαθνκηδήο θιπ. 
Ο ππεχζπλνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ ζπλερεία ρνξεγεί ηελ αλάινγε άδεηα. 

 Γηα φζνπο έρνπλ απνβηψζεη ιφγσ λφζνπ πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, ε εθηαθή 
γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο.  

Ζ εθηαθή ή κεηαθνξά ησλ λεθξψλ γηα ηε δηελέξγεηα λεθξνςίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο ηξηεηίαο ελεξγείηαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή Δηζαγγειέα ή Αλαθξηηή. ηελ πεξίπησζε 
απηή δελ θαηαβάιιεηαη ην δηθαίσκα γηα ηελ εθηαθή θαη ηαθή ηνπ λεθξνχ. 

Γηα ηελ εθηαθή ελδηαθέξνληαη νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 12 . Αλ απηνί δελ ελδηαθεξζνχλ ηφηε 
νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ή γλψξηκνο ηνπ λεθξνχ κπνξεί λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθηαθή. 

Όζνη δελ επηζπκνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο εθηαθέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο, ην δειψλνπλ εγγξάθσο ζηνλ 
ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νπφηε ε εθηαθή δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο.  

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ γηα ηελ εθηαθή ηνπ λεθξνχ, ππεξηζρχεη ε 
γλψκε  ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζπγγελή.  

Γηα ηελ αλαθνκηδή νζηψλ εληφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ή γηα λα εμέιζνπλ απφ απηφ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε 
άιιν Κνηκεηήξην ή γηα εγθιεκαηνινγηθνχο ιφγνπο θαηφπηλ  έγγξαθεο εληνιήο Δηζαγγειέα ε αλαθξηηή, εθδίδεηαη 
άδεηα απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Πξηλ ηε κεηαθνξά γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ νζηψλ απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 
Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο  θαη ηνπνζέηεζε απηψλ εληφο 
θαηάιιεινπ ζηεγαλνχ θηβσηίνπ. Ζ αίηεζε γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ νζηψλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ζπγγελή απνζηέιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο γηα ηηο ελέξγεηέο ηεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νζηψλ ζε άιια Κνηκεηήξηα φζσλ έρνπλ απνβηψζεη απφ ινηκψδεο 
λφζεκα. 

Γηα ηε κεηαθνξά νζηψλ εθηφο ησλ Κνηκεηεξίσλ κε ζθνπφ ηε θχιαμε απηψλ ζε άιια Κνηκεηήξηα, 
ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπγγελή κε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππνδνρήο.   
 Οζηεοθςλάκιο   Κοιμηηηπίος Γπαπάνος 
 Ζ θχιαμε ησλ αλαθνκηδνκέλσλ νζηψλ ησλ λεθξψλ γίλεηαη  ζην Οζηενθπιάθην(φπνπ ππάξρεη). 

 Ζ θχιαμε ησλ νζηψλ ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ .κε επζχλε ηνπ 
ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Σνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο 
κεηά ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ρξήζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Σα θηβψηηα εληφο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά είλαη νκνηφκνξθα κε ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηζκφ 
(ζθνχξν θαθέ) θαη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 55Υ30Υ30 εθ. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά θέξνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
λεθξνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηβσηίνπ, ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.  
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Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζε θηβψηηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 
 Σα θηβψηηα θαη νη ζέζεηο ησλ ξαθηψλ επί ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη είλαη αξηζκεκέλα. Γελ επηηξέπεηαη 

ε αιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ θηβσηίσλ κε πξσηνβνπιία ησλ επηζθεπηψλ - ζπγγελψλ. 
 Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηέηνηα θηβψηηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη ζπγγελείο 

έλαληη αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο. Οη ζπγγελείο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ θηβψηηα απφ νπνπδήπνηε επηζπκνχλ, 
αιιά γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο θαη νκνηνκνξθίαο, ζα πξέπεη απηά λα έρνπλ ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηηο δηαζηάζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ.  

ηα νζηενθπιάθηα ησλ Κνηκεηεξίσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα νπνία θπιάζζνληαλ ζε 
άιια Κνηκεηήξηα, αθνχ απνιπκαλζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Σα νζηενθπιάθηα είλαη αλνηθηά θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηκεηεξίσλ. 
Άπθπο 20  Αναγνώπιζη ζημανηικών πποζωπικοηήηων  

’ απηνχο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη θνηλσληθφ έξγν ζην Γήκν ή ζην θξάηνο κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, 
δχλαηαη λα παξαρσξεζεί δσξεάλ ηάθνο δηαξθνχο ρξήζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. ηελ ίδηα απφθαζε είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη λα κελ θαηαβάιινληαη ην δηθαίσκα ηαθήο θαη ην ηέινο ηέιεζεο Νεθξψζηκεο Αθνινπζίαο. 

ην ζχδπγν, ζηελ ζχδπγν, ζηνπο αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ δίλεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
παξαπάλσ ηάθνπ κε ηελ θαηαβνιή απφ ην θαζέλα απφ απηνχο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ. 

 
 

Άπθπο 21  Αλλαγή οικογενειακού ηάθος  
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηνί πνπ είραλ ην δηθαίσκα δηαξθνχο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 

δειψζνπλ αξγφηεξα φηη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη παξαηηνχληαη απφ απηφ 
ην δηθαίσκα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν ηάθνο απηφο δηαηίζεηαη κε θαηλνχξηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ρψξνπ ζε άιινλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Όπνηνο ζέιεη λα θάλεη αιιαγή 
αρξεζηκνπνίεηνπ ηάθνπ κε άιινλ άδεην, θαηαζέηεη αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ (Ν. 1599/86) ε νπνία 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ.  Δάλ ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζην 
λέν νηθνγελεηαθφ κλεκείν ν αηηψλ θαηαβάιιεη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ηελ δηαθνξά, εάλ είλαη κηθξφηεξεο ν Γήκνο 
δελ επηζηξέθεη ρξήκαηα. 

 

Άπθπο 22  Ιδιαιηεπόηηηα ηος σώπος ηων Κοιμηηηπίων  
 Ο ρψξνο ησλ Κνηκεηεξίσλ είλαη ηεξφο θαη θάζε εηζεξρφκελνο ζ’ απηνχο νθείιεη λα δείρλεη ηνλ 

απαηηνχκελν ζεβαζκφ. Γελ επηηξέπνληαη νη θσλαζθίεο, ε νριαγσγία θαη γεληθά ε δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ηνπ 
ρψξνπ, νη βαλδαιηζκνί, θαζψο θαη ε εγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξα ζεκεία εθηφο ησλ εηδηθά 
ηνπνζεηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δνρείσλ.  

 Σα απνξξίκκαηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, Ηεξνχ Νανχ, μελψλα θιπ πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ, ηα παιαηά ζηεθάληα θηι θπιάζζνληαη πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηαθήο 
απνξξηκκάησλ απφ ηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Καζαξηφηεηαο. Σα ρνξηάξηα θαη θιαδηά κεηαθέξνληαη κε 
θνξηεγά ηνπ Γήκνπ.  

Όινη φζνη δηαηεξνχλ ηάθνπο ζηα Κνηκεηήξηα ,ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απηνχο θαιψο θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεχζπλσλ ηνπ Κνηκεηεξίσλ ,σο πξνο ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζε απηψλ 
θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο. 

Απαγνξεχεηαη ζηα Κνηκεηήξηα ε είζνδνο θαη θπθινθνξία νρεκάησλ κνηνζηθιεηψλ, απηνθηλήησλ, 
πνδειάησλ θιπ) απφ επηζθέπηεο πξνο επίζθεςε ησλ ηάθσλ ηνπο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε είζνδνο κε φρεκα 
ζε Α.Μ.Δ.Α θαη ζε έρνληεο ζνβαξφ ιφγν πγείαο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ άιισο λα κεηαθηλεζνχλ, κε άδεηα ηνπ 
ππεχζπλνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα Κνηκεηήξηα ζε άηνκα πνπ ζπλνδεχνπλ θαηνηθίδηα δψα, θαζψο θαη ζε 
επαίηεο, κηθξνπσιεηέο θαη δηαλεκεηέο εληχπσλ θαη αδέζπνηα δψα. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε εηζπξάθηνξεο ζπλδξνκψλ ππέξ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, πνιηηηθψλ 
ζσκαηείσλ, πνιηηηθψλ θνκκάησλ θιπ  

 Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά κε αξκφδνπζα κε ηελ 
ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ επηζχξεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηεο, απφ 50 € έσο θαη 500 €, κε 
δπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε  απφθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 
αλαθνξά ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ . 
 Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο πνπ αζρνινχληαη κε ην άλακκα θαη ζβήζηκν ησλ θαληειηψλ ησλ κλεκείσλ 
θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ θαζαξηζκφ θαη θαιισπηζκφ απηψλ, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ 
ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ νη νπνίνη  είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα θαθή ζπκπεξηθνξά θ.ι.π. 
απηψλ θαη ν νπνίνο κε απφθαζή ηνπ Πξνέδξνπ δχλαηαη λα απαγνξεχεη ηελ είζνδφ ηνπο ζην Κνηκεηήξην 
πξφζθαηξα ή νξηζηηθά. 

Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα θαληειαλαθηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Κνηκεηήξηα, ε νπνία 
απνβιέπεη θαη θαηαηείλεη εκθαλψο θαη έθδεια ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε δηαηάξαμε ηεο 
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επηαμίαο θαη ηεο θνζκηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ αληαγσληζκψλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ 
κε πειάηεο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε νη ππεχζπλνη  ησλ Κνηκεηεξίσλ ζα πξνβαίλνπλ ζε απζηεξέο ζπζηάζεηο 
θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπηαζκνχ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζα απαγνξεχεη πξφζθαηξα ε νξηζηηθά ηελ είζνδν 
ηνπο ζηα Κνηκεηήξηα. 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα Κνηκεηήξηα πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηελ δχζε ηνπ ειίνπ. Ζ ηαθή ησλ 
λεθξψλ ζα γίλεηαη κία ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ Γχζε ηνπ Ζιίνπ. 
 Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθήκηζε εκπνξηθή ε πνιηηηθή ε πνιηηηζηηθή θιπ εληφο θαη 
εθηφο Κνηκεηεξίσλ, ζε κλεκεία, πεξηβάιινληα ρψξν Ηεξνχ Νανχ,  Ξελψλα, Οζηενθπιαθίνπ θ.ι.π. ε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο δηαθεκίζεσλ απηέο θαζαηξνχληαη ακέζσο θαη νη ππεχζπλνη δηψθνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.1491/84) 
 
Άπθπο 23  Σηπούμενα βιβλία   

ηα γξαθεία ησλ ππεπζχλσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ  ηεξνχληαη θαλνληθά θαη επηκειψο απφ απηνχο ηα 
παξαθάησ βηβιία πνπ γεληθά πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Β.Γ 542/1961. Κάπνηα απφ ηα βηβιία απηά 
(αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε επί κέξνπο Κνηκεηεξίνπ) κπνξεί λα κελ ηεξνχληαη εθ’ φζνλ δελ πθίζηαηαη 
ζρεηηθφ αληηθείκελν, κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ησλ αληηζηνίρσλ Πξνέδξσλ. 

 
 

 
12) Οηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 
13) Δπξεηήξην νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 
14) Δλεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ  
15) Αιθαβεηηθφ επξεηήξην εληαθηαδνκέλσλ 
16) Δλεξγνχκελσλ αλαθνκηδψλ 
17) Παξαηάζεσλ αλαθνκηδψλ 
18) Δθδφζεσο αδεηψλ δνκήζεσο ηάθσλ 
19) Αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθψλ 
20) Δλεξγνχκελσλ λεθξνςηψλ θαη δηαηνκψλ 
21)  Απνζήθεο Κνηκεηεξίνπ θαη νζηενθπιαθίνπ  
22)  Δγγξαθήο θαιιηηερληθψλ έξγσλ ή κλεκείσλ ηζηνξηθψλ  
       πξνζψπσλ                   .  
12) Γσξεψλ 
13) Πξσηνθφιινπ 
14) Σξηεηνχο ρξήζεσο ηάθσλ 
15) Οζηενθπιαθίνπ 

           16)  Σνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ κε ηηο ζέζεηο ησλ ηάθσλ.      
Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα βηβιία θπιινκεηξνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 
Κνηκεηεξίσλ. 
 
Άπθπο 24  Τποσπεώζειρ γπαθείων ηελεηών 
 Σα γξαθεία ηειεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθθνξά ησλ απνβησζάλησλ έρνπλ έλαληη ηνπ Γήκνπ ηηο 
παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 
1) Να ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνλ ππεχζπλν αληίζηνηρνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ  πξνθεηκέλνπ 
απηφο λα ππνδείμεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη εάλ δελ ππάξρεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ε 
ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπ. 
2) Να πξνζθνκίζνπλ απφζπαζκα ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ ησλ απνβησζάλησλ. 
3. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή ηεο ηαθήο εθφζνλ απηή γίλεη απφ Γεκνηηθφ ππάιιειν. 
4. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή γηα ηελ ζχζηαζε δηαξθνχο ε ηξηεηνχο ρξήζεο ηάθνπ. 
 5. Να αλαιάβνπλ ηελ πιεξσκή ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο αλ απηή γίλεη ζηνλ Ηεξφ Ναφ Γξαπάλνπ 
6.Να πξνζθνκίδνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ πεξίπησζε ηαθήο 
απφ ηδηψηε λεθξνζάθηε, φηη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ζα  πξνθιεζνχλ θαηά ηελ ηαθή, γηα 
ηελ λφκηκε απαζρφιεζε θαη αζθάιηζε απηνχ θαη εάλ είλαη αιινδαπφο, αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ  ζε 
ηζρχ. 
 
 Όιεο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα γίλνληαη πξηλ ηελ ηαθή.  

Δάλ νη ηαθέο ή νη ζπζηάζεηο ησλ κλεκείσλ γίλνληαη θαηά ηα άββαηα, Κπξηαθέο ε αξγίεο ησλ 
ππεξεζηψλ, νη ηακηαθέο ζπλαιιαγέο ζα γίλνληαη κέζσ Α.Σ.Μ ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα νξηζζεί απφ ηνλ Γήκν. Οη 
απνδείμεηο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ζηα Α.Σ.Μ. ζα δίλνληαη απφ ηα γξαθεία ηειεηψλ ζηνχο ππεχζπλνπο 
ησλ Κνηκεηεξίσλ. 
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Άπθπο 25   Γημοηικοί μη ενοπιακοί Ιεποί Ναοί Κοιµηηηπίος Γπαπάνος και Κοιμη ηηπίος 
Ληξοςπίος  

Βάζεη ηνπ Νφκνπ 547/1977 νη κνλαδηθoί κε ελνξηαθνί Ηεξνί Νανί ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 
αζθείηαη απφ ηνλ Γήκν είλαη ν Γεκνηηθφο Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Γηνλπζίνπ θαη Τπεξαμίαο Θενηφθνπ Γξαπάλνπ θαη ν 
Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Αλδξέα ζην Κνηκεηήξην Λεμνπξίνπ πνπ δηνηθνχληαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Όπσο νξίδεη ε κε α.π.:Οηθ.43797/15.12.2015 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε Θέκα: 
Δίζπξαμε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε εζφδσλ κε ελνξηαθψλ λαψλ θνηκεηεξίσλ», ε δηαρείξηζε ησλ κε ελνξηαθψλ 
λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηεο πεξηνπζάηο ηνπο ησλ δήκσλ πνπ είλαη έδξεο Ννκψλ, αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δειαδή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηνπ ΒΓ ηεο 
24/9-20/20/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ ΝΓ 318/1969 «Πεξί βεβαηψζεσο θαη 
εηζξπάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γεκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε Κνζκεηεία (επίηξνπνη) Νανχ δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ 
ησλ θνηκεηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε αλήθεη ζηνπο Γήκνπο (άξζξν 4 Ν. 547/1977). Ζ 
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Ηεξά πλφδνπ αξ. 8/1979/1980 «Κνζκεηεία ηνπ Νανχ» επηκειείηαη ηεο 
επθνζκίαο θαη εππξεπείαο απηνχ θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

Σπρφλ Δπηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ 
θαηά ην Ν. 3852/2010 γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα, έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ηεο εθάζηνηε 
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
Άπθπο 26  Χπάπιο λειηοςπγίαρ Κοιμηηήπιος και Ιεπού Ναού Γπαπάνος 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ ηνπ Γξαπάλνπ γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ 
νξίδνληαη σο θάησζη: 

Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο –Φεβξνπάξηνο : 08:00-17.00 
Μάξηηνο :  08:00-17:30 
Απξίιηνο-Μάτνο : 08:00-19:00 
Ηνχληνο-Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο : 08:00-20:00 
επηέκβξηνο : 08:00-19:00 
Οθηψβξηνο : 08:00-18:00 
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα αλαθνηλψλνληαη ζηηο πηλαθίδεο ηνπ Ηεξνχ Νανχ θαη Νεθξνηαθείνπ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ηα ινηπά Κνηκεηήξηα εθ’ φζνλ απαηηείηαη  νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα απνθαζηζηνχλ απφ ηα πκβνχιηα 

ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.  
 
 Άπθπο 27  Σέλη σπήζηρ Κοιμηηηπίων 
Σν χςνο ησλ εζφδσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα θνηκεηήξηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία δεκνζηεχεηαη θαηά ην άξζξν 66 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958 (άξζξν 4 παξ.1 ΑΝ 
582/68 θ ΤΠΔΓΓΑ εγθ.41/12243/14.06.2007). 

Με ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο 
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ. πλεπψο γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ απαηηείηαη κεηά ηελ 1/1/2011 ε 
πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θνηκεηήξηα είλαη δηθαηώκαηα ή ηέιε πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ θάισυε ελ 
κέρεη ή ελ ζσλόιφ ηφλ δαπαλώλ ηες ζσληερήζεφς θαη γεληθά ηες ιεηηοσργίας ηοσς (άρζρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68 
θ.ΥΠΕΣΔΑΑ ΕΓΚ.41/12243/14- 7-2007).  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΑΝ 582/68, ε ίδξπζε θαη ζπληήξεζε θνηκεηεξίσλ αλήθεη 
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ, ηα δε επηβαιιόκελα δηθαηώκαηα ή ηέιε προορίδοληαη λα θαιύυοσλ 
κέρος ή ηο ζύλοιο ηες δαπάλες ζσληήρεζες θαη ελ γέλεη ιεηηοσργίας ηφλ δεκοηηθώλ Κοηκεηερίφλ. 

Σα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ παρατώρεζε ηδηαίηερφλ ηδηφηηθώλ 
δηθαηφκάηφλ επί ορηζκέλοσ τώροσ ηαθής, εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην δήκνπ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ππφρξενη πξνο θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ή ηειψλ θαζίζηαληαη αποθιεηζηηθά οη ζσγγελείς ηφλ 
λεθρώλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο, φπσο ε δηάζεζε ρψξνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ πξνζθηιψλ ηνπο 
πξνζψπσλ, γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη αλάινγν δηθαίσκα (ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ηξηεηήο ηαθή) 
(ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011).  
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 κε ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο κλεκείνπ επί απηνχ (ηνπ ηάθνπ), σο εθδήισζε ζξεζθεπηηθνχ ζθνπνχ άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλνπ, ελφςεη ησλ ηζρπφλησλ ηαθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη εζίκσλ, κε ην δηθαίσκα εληαθηαζκνχ, 
ραξαθηεξηδφκελα ηα κλεκεία, φπσο άιισζηε θαη ν ρψξνο ηαθήο, σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο (ΤΠ.Δ 
35535/14.12.2011). 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ «ηέιοσς ηαθής» ή 
«δηθαηώκαηος ηαθής» ζσλσποιογίδοληαη οη ιεηηοσργηθές δαπάλες ποσ ζσλδέοληαη κε ηε ιεηηοσργία ηοσ 
θοηκεηερίοσ (δαπάλες ύδρεσζες, προκήζεηας ειεθηρηθού ρεύκαηος θαη θαζαρηόηεηας ηφλ τώρφλ ηοσ 
θοηκεηερίοσ) θαη ζπλαξηψληαη κε ζπλήζεηο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαηαβνιή ηνπ 
ήδε ζπλεπάγεηαη ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εληαθηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο κλεκείνπ επί ηνπ ηάθνπ απφ ηνλ 
ζπγγελή (ΤΠ.Δ 35535/14.12.2011). 

Ζ βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ ελεξγείηαη βάζεη ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο «πεξί 
βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ πξνζφδσλ» (άξζξν4 παξ.3 ΑΝ 582/68). 

Ζ επηβνιή δε ηνπ εξγνιαβηθνχ δηθαηψκαηνο ζε βάξνο ησλ εξγνιεπηψλ δελ είλαη επηηξεπηή, δεδνκέλνπ φηη αθελφο 
απηνί ελεξγνχλ θαη΄ εληνιήλ ησλ δηθαηνχρσλ εληαθηαζκνχ, νη νπνίνη σο πξνειέρζε έρνπλ ην δηθαίσκα 
θαηαζθεπήο ηνπ κλεκείνπ, αθεηέξνπ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (θαηαλάισζε λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ) θαιχπηεηαη ήδε απφ ηα θαηαβιεζέληα, εθ κέξνπο απηψλ, δηθαηώκαηα ηαθής. Όπσο εμάιινπ 
πξναλαθέξζεθε, ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ ηνπ θνηκεηεξίνπ, θαζνξίδεηαη επί ηε βάζεη εθηίκεζεο 
ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνξξένπζεο ζρεηηθέο δαπάλεο 
(ΤΠ.Δ35535/14.12.2011). 
Δπίζεο ε  ππνρξέσζε απνθνκηδήο νγθσδψλ άρξεζησλ πιηθψλ ή κπαδψλ, ζπλεπεία ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ή 
ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ, κπνξεί λα απαηηεζεί σο εηδηθφο φξνο ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ ηνπ θνηκεηεξίνπ, επί 
πνηλή πξνζηίκνπ ζε βάξνο ησλ ζπγγελψλ θαη φρη σο παγίσο θαηαβιεζέλ δηθαίσκα (ΤΠ.Δ35535/14.12.2011). 
Απφ ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ καο, κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα 
επηβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε(βι.ζρεη ηελ ππ.αξηζκ.:403/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ,ΑΓΑ:7Γ5ΤΩΔ5-ΡΣΣ) 

α/α ΣΔΛΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ 

1 ΣΔΛΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟΤ (3εηία) 

2 ΣΔΛΟ ΔΚΣΑΦΖ 

3 ΣΔΛΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΣΑΦΟΤ (δηάξθεηαο έσο θαη 5 έηε κεηά ηελ 
ηαθή ηνπ ηειεπηαίνπ δηθαηνχρνπ θαηά ην λφκν)  

4 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑΦΖ (κεηά ηελ ηξηεηία αλά έηνο) 

5 ΣΔΛΟ ΣΑΦΖ ΟΣΩΝ (γηα πξψηε θνξά) 

6 ΣΔΛΟ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΩΝ 5-εηία (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην) 

7 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΦΤΛΑΞΖ ΟΣΩΝ (φπνπ ππάξρεη νζηενθπιάθην) 

Δηδηθά γηα ην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (εληφο ΓΔ Αξγνζηνιίνπ)  φπνπ ιεηηνπξγεί θαη λαφο  κπνξνχλ λα 
επηβάιινληαη επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα: 

 ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΙΔΡΟΠΡΑΞΙΧΝ ΜΗ ΔΝΟΡΙΑΚΧΝ ΝΑΧΝ 

8 ΔΞΟΓΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ 

9 ΣΔΛΔΣΖ ΜΝΖΜΟΤΝΟΤ 
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Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Κνηκεηεξίσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη θαη ηελ έθηαζή 
ηνπο. Τςειφηεξνο αξηζκφ ηαθψλ παξαηεξείηαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ (Αξγνζηφιη) θαη ακέζσο κεηά ζην 
Κνηκεηήξην Λεμνπξίνπ.  

Οη απαηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ δελ αθνινπζεί κία 
αλαινγηθή θιίκαθα , αιιά πξννδεπηηθή. Οη πςειφηεξεο δαπάλεο ζεκεηψλνληαη ζην Κνηκεηήξην ηνπ Γξαπάλνπ, 
δελ κπνξεί φκσο λα είλαη αλαινγηθά πνιιαπιάζηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθψλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ηηο ηαθέο 
ζε έλα κηθξφ πεξηθεξεηαθφ θνηκεηήξην.  

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αθνξά ζε δαπάλεο χδξεπζεο, δαπάλεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ, έθηαθηεο εξγαζίεο κηθξναπνθαηαζηάζεσλ. Οη εξγαζίεο παξέρνληαη απφ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 
(ρσξίο λα επαξθεί ην πθηζηάκελν) θαη ν φγθνο ηεο εξγαζίαο πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή σο πξνο ηε 
ζπρλφηεηα παξνρήο, ηε δηάξθεηα (εξγαηνψξεο) παξνρήο θαη ηελ έληαζε (αξηζκφο ππαιιήισλ). 

Ο Γήκνο δελ παξέρεη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηνπο εληαθηαζκνχο θιπ, ζπλεπψο δελ επηβάιινληαη γηα απηέο 

επηπξφζζεηα ηέιε, αιιά επηβαξχλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζρεηηθφ ηίκεκα ζηνπο εξγνιάβνπο. 

 Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνσζείηαη ωρ ειζήγηζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο, φπνπ 

απνθαζίδεηαη κε ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ν θαζνξηζκφο ησλ ηειψλ.  

Σα  ηέιε Κνηκεηεξίσλ κπνξνχλ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ  

ζρεηηθή εηζεγεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Η Απόθαζε ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, αλαξηάηαη ζην Γηαχγεηα θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, δεκνζηεχεηαη 

ζηνλ ηνπηθφ Σχπν σο θαλοληζηηθή απόθαζε, ηνηρνθνιιείηαη κε απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ζηνπο Πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ φισλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κεηά φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ αλάξηεζεο. 

Άπθπο 28  Καθοπιζμόρ σώπος ενηαθιαζμού αλλοθπήζκων και  θανόνηων από  λοιμώδη νοζήμαηα 
α)Καζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο εληαθηαζκνχ αιινζξήζθσλ ζην Κνηκεηήξην Γξαπάλνπ ( άξζξν 6 ηνπ 

Α.Ν 582/1968) 
β)Καζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο εληαθηαζκνχ ζαλφλησλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα ζην Κνηκεηήξην 

Γξαπάλνπ. Απαγνξεχεηαη ε εθηαθή ησλ ζαλφλησλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα  πξν ηεο παξειεχζεσο 
δεθαεηίαο.(άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 210/1975) 
 
Άπθπο 29  Σελική διάηαξη 
 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ γεληθά ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο . 

Ο παξψλ Καλνληζκφο δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε λέα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε 
λέα ζρεηηθή λνκνζεζία ηνλ ζπκπιεξψλεη ε ηνλ ηξνπνπνηεί.   

Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αληίθεηηαη ζε εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ 
ππεξηζρχεη απηήο. 

Καηαξγείηαη φπνηνο άιινο Καλνληζκφο ή ζρεηηθή απφθαζε ίζρπε κέρξη ηεο έγθξηζεο ηνπ παξφληνο . 
 
Άπθπο 30  Έναπξη ιζσύορ ηος Κανονιζμού 

 
Ο παξψλ Καλνληζκφο ηζρχεη χζηεξα απφ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηφληνπ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ 
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα δηαχγεηα». 

 

Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό   173/2018 

 
  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 ΣΑ  ΜΔΛΖ  

  Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ                                                                               Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ   

                                              Πηζηό αληίγξαθν  

                                              Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

                        ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ  ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ 
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