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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Της αριθ. 23/12-12-2018  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 
 

        Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, σήμερα  την 12η  του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους 2018 ημέρα    Τετάρτη  και ώρα 

18:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια Τακτική   Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 

Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 5202/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη, η οποία απεστάλη με email & SMS , γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς, 

δημοσιεύθηκε νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των 

συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών η Δήμαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ο προϊστάμενος 

της Οικον. Υπηρεσίας Χατζηπαναγιώτου Κων/νος, η υπάλληλος της Οικον. Υπηρεσίας 

Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, ο προϊστάμενος της Τ.Υ. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος , η υπάλληλος 

της Τ.Υ. Πρωϊμάκη Σπυριδούλα  και η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Παπαζώτου Κυριακή 

Παρουσία του  Ειδικού  γραμματέα : Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ  με βαθμό Α΄  

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 96 του 

Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι στο  σύνολο των  (17) μελών παραβρέθηκαν (15) μέλη τα οποία 

είναι :    

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουτεκίδου Μεταμόρφη 1. Εφραιμίδης Γεώργιος     
2. Ματζαρίδης Νικόλαος      2.   Καγιάογλου Νικόλαος 
3. Ανανιάδης Ιορδάνης                    (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
4. Βογιατζόγλου Αναστάσιος  
5. Ελευθερίαδης Χρήστος  
6. Γιανταμίδης Ιορδάνης           
7. Δίγκας Ιωάννης          
8. Τσακίρη Αθηνά  
9. Δημίου Πέτρος               
10. Κουκαριώτης Παναγιώτης    
11. Σαχινίδης Σταύρος  
12. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
13. Στυλιανίδης Αναστάσιος         
14. Σοφιάδης Παύλος  
15. Παρλόγλου Μιχαήλ             
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παναγιωτίδου Κατίνα   

(Πρ. Συμβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς)     

1.Βασιλειάδης Λάζαρος   

 (Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ. Παρανεστίου)       

2. Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος     

  (Πρ. Τ.Κ. Νικηφόρου 

2.Τσαγκαλίδης Λάζαρος    

(Πρ. Συμβουλίου Τ.Κ.Αδριανής 

3. Αλωνίδης Άνθιμος           (Εκπρ.Τ.Κ.Θόλου ) 3. Χατζησαββίδης Γεώργιος  

  (Εκπρ.Τ.Κ. Πλατανόβρυσης ) 

 4.Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος     

 (Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)                    

 5 . Τσίνογλου Κων/νος        (Εκπρ.Τ.Κ. Ψηλής Ράχης)               

 6. Δημητριάδης Γεώργιος    (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω   Πυξαρίου) 

 7. Λαζαρίδης Ιωάννης          (Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης)              

                  (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
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12ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας  Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου .» 

 
 

 

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 12ο  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης   ανέφερε τα εξής:  

Το συγκεκριμένο θέμα  επανέρχεται λόγω της αναβολής προς συζήτησης που ζητήθηκε 

από τον επικεφαλή της μειοψηφίας τον κύριο Κουκαριώτη Παναγιώτη, προκειμένου να δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος για να καταθέσει η αντιπολίτευση  τις σχετικές προτάσεις της,  επί του 

κανονισμού και με την αριθ. 213/2018 ομόφωνη απόφασή μας,  αναβάλλαμε την λήψη 

απόφασης του θέματος για να δοθεί  το χρονικό διάστημα στην παράταξη της μειοψηφείας 

όπως αυτό ζητήθηκε.    

Θέτω ξανά  υπόψη του Δ.Σ. το σχέδιο του κανονισμού Υπηρεσίας  Νεκροταφείων Δήμου 

Παρανεστίου  και σας καλώ  να καταθέσετε  τις προτάσεις  και τις παρατηρήσεις σας  επ’ αυτού.  

    Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όπως αναλυτικότερα 

αναγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και η πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ να 

αποφασίσει σχετικά . 

Το Δ.Σ  αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, το Ν.3463/2006 του 

Δ.Κ.Κ. και το σχέδιο του κανονισμού με τις διορθώσεις που επήλθαν σ αυτό . 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά     Π λ ε ι ο ψ η φ ε ί α        
 

� Εγκρίνει τον Κανονισμό της Υπηρεσίας  Νεκροταφείων του Δήμου Παρανεστίου ως 

κατωτέρω: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

 
∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 
 

Αρθρο Περίληψη  
1ο Αντικείμενο του κανονισμού  
2ο Νομικό πλαίσιο  
3ο Νομικός χαρακτήρας  
4ο Περιγραφή Κοιμητηρίων  
5ο Ενταφιασμός νεκρών  
6ο Τάφοι  
7ο Κατηγορίες τάφων  
8ο Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων  
9ο Δυνατότητα παραχώρησης οικογενειακού 

τάφου 
 

10ο Πενταετής ταφή σε οικογενειακό τάφο  
11ο Κατάργηση οικογενειακού τάφου  
12ο Διάθεση τάφων  
13ο Ανακομιδή οστών  
14ο Παράταση ανακομιδής  
15ο Διαδικασία ανακομιδής  
16ο Τέλος ανακομιδής  
17ο Αναβολή ανακομιδής  
18ο Φύλαξη οστών  

 
Αριθμ. Απόφασης 225/2018 
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19ο Αρμόδια όργανα  
20ο Βιβλία  
21ο Επιβολή, Βεβαίωση και είσπραξη τελών 

και δικαιωμάτων 
 

22ο Τέλη και δικαιώματα  
23ο Όργανα επιβολής τελών και δικαιωμάτων  
24ο Ισχύς κανονισμού  
25ο Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων  

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

 
Αντικείμενο του κανονισµού 

 
Ο παρόν κανονισµός έχει ως αντικείμενο τη καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη 
διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοιμητηρίων του ∆ήµου 
Παρανεστίου. 

 
Άρθρο 2 

 
Νοµικό πλαίσιο 

 
Ο Κανονισµός λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιμητηρίων (Κ.Λ.∆.Ν.) εκδίδεται βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), και του 
άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόµου. 
 Οι προϋποθέσεις επιβολής του τέλους και ο προσδιορισμός του υπόχρεου για την 
καταβολή του, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 εως 18 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958. 

 Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθµίσεις:  
• Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 
• Του Α.Ν. 445/68 περί νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών  
• Του Α.Ν. 582/1968 περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων  
• Του Α.Ν. 2200/1940 «Περί ιερών ναών και εφημερίων» 
• Του Ν. 547/1977 περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών  

ναών των κοιμητηρίων  
• Του Κανονισµού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ιερών 

ναών και ενοριών  
• Του Π.Δ. αριθ. 1128/11-12-1980 «περί καθορισμού αποστάσεων δια την 

ίδρυσιν κοιμητηρίων» 
• Του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα 
• Του Β.∆. 542/1961 περί των τηρητέων υπό των ∆ήµων και Κοινοτήτων βιβλίων και 

του τύπου αυτών  
• Του Β.∆. 17/5-15/6/1959 περί οικονομικής διοικήσεως του λογιστικού των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων  
• Της απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων 
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Άρθρο 3 

 
Νοµικός χαρακτήρας 

 
1. Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το 

άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωµα ορισµού χώρου 
ταφής.  

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. , στην αρμοδιότητα των δήμων 
και κοινοτήτων ανήκει, η κατασκευή συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων. Επίσης, 
σύμφωνα με τον ΑΝ 582/68, ΑΝ 2200/1940 και το από 28/3-5/5/1834 Διάταγμα της 
Αντιβασιλείας, η ίδρυση, η διοίκηση και η λειτουργία κοιμητηρίων, υπάγονται , από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους, στην αποκλειστική ευθύνη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Επίσης στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων υπάγεται η διοίκηση 
και η διαχείριση όχι μόνο των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων  των  
λειτουργούντων νεκροταφείων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους. 

 
3. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής εκ μέρους του ∆ήµου αποτελεί διοικητικής 

φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος.  
4. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωµα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό 

στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός 
οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. 

 
Άρθρο 4 

 
Περιγραφή Κοιμητηρίων 

 
Τα ∆ηµοτικά Κοιμητήρια του ∆ήµου Παρανεστίου βρίσκονται στις περιοχές: 
Α. Για την Δημοτική  Ενότητα Νικηφόρου 
  1) Τοπ. Κοινότητα Αδριανής 
 2) Τοπ. Κοινότητα Νικηφόρου 
  α) Οικισμός Νικηφόρου 
  β) Οικισμός Μαρμαριάς 
  γ) Οικισμός Μικρολιβαδίου 
 3) Τοπ. Κοινότητα Ανω Πυξαρίου 

α) Οικισμός Ψηλοκάστρου 
β) Οικισμός Τείχους 

 4) Τοπ. Κοινότητα Ψηλή Ράχης 
α) Ψηλή Ράχη (Παλιά κοιμητήρια) 

     β) Ψηλή Ράχη (Νέα κοιμητήρια) 
 5) Τοπ. Κοινότητα Πλατανόβρυσης 
  α) Οικισμός Πλατανόβρυσης 
  β) Οικισμός Τεψιθέα 
  γ) Οικισμός Παλιάμπελα 
  δ) Οικισμός Χαμοκέρασα 
  ε) Οικισμός Δρυμότοπος 
 6) Τοπ. Κοινότητα Πλατανιάς 
  α) Οικισμός Πλατανιάς 
  β) Οικισμός Πρινολόφου 
  γ) Οικισμός Μαυροκορδάτου (Παλιά κοιμητήρια) 
  δ) Οικισμός Μαυροκορδάτου (Νέα κοιμητήρια) 
 7) Τοπ. Κοινότητα Πτελέας 
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Β. Για την Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου 
 1) Τοπ. Κοινότητα Παρανεστίου 
  α) Οικισμός Παρανεστίου 
  β) Οικισμός Μεσοχωρίου 
  γ) Οικισμός Ξαγνάντου 
  δ) Οικισμός Καπνοφύτου 
  ε) Οικισμός Αηδονοκάστρου 

  στ) Οικισμός Καρποφόρου 
  ζ) Οικισμός Τεμένους 
  η) Οικισμός Πολυσύκου 
  θ) Οικισμός Περιβλέπτου 
  ι) Οικισμός Πολυνερίου 
  ια) Οικισμός Μικροχωρίου 
  ιβ) Οικισμός Μελισσοχωρίου 
  

2) Τοπ. Κοινότητα Κάτω Θόλου 
  α) Οικισμός Κάτω Θόλος 
  β) Οικισμός Στέρνας 
  γ) Οικισμός Κρήνης 
  δ) Οικισμός Ανω Θόλου 
 3) Τοπ. Κοινότητα Σίλλης 
  α) Οικισμός Πρασινάδας 
  β) Οικισμός Σίλλης 
  γ) Οικισμός Βουνοπλαγιάς 
 
και έχουν την έκταση και το σχήµα που αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα. Ώρες εισόδου 
στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία ορίζεται από Ανατολή έως ∆ύση του ηλίου. Αποτελούνται : α) από 
τους χώρους ταφής, όπως περιγράφονται παρακάτω και φαίνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα και β)από το οστεοφυλάκιο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Άρθρο 5 
 

Ενταφιασµός νεκρών 
 

1. Σε κάθε δηµοτικό νεκροταφείο ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δική του δηµοτική 
περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας , εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του 
νεκροταφείου για τον ενταφιασµό των µη χριστιανών ή αλλοθρήσκων εν γένει. Κατόπιν 
αποφάσεως της οικείας Μητροπόλεως θα είναι δυνατή η ταφή ιερωμένων σε περιβάλλοντα 
χώρο του Κοιµητηριακού Ναού.  
2. Ο ενταφιασµός επιτρέπεται μετά την πάροδο δώδεκα ωρών από το νοµίµως 
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτοµής, αµέσως μετά από αυτή. Ενταφιασµός 
δεν γίνεται, εάν δε προσκοµισθεί στον υπεύθυνο για τα νεκροταφεία η άδεια ταφής που 
χορηγείται από την οικεία δηµοτική αρχή και καταχωρείται στο σώµα της ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου.  
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του νεκροταφείου και σε ιδιωτικούς χώρους, 
εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυµάτων, 
προκειμένου για τον ενταφιασµό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες 
στο ίδρυµα ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής. 
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Άρθρο 6 
 

Τάφοι 
 

1. Οι τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις 2,20 µ. μήκος  1,10µ. πλάτος και μέγιστο - τελικό 
ύψος 1,30µ. Ο πυθµένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00µ. χαμηλότερα από τη 
στάθµη του πλησιέστερου διαδρόµου µε τον οποίο γειτνιάζει ο τάφος. 

 2. Οι τάφοι μετά τη τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά μέχρι 
την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους 
τουλάχιστον 0,25µ. περίπου.  

3. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50µ. τουλάχιστον, που θα μετράται από 
τα όρια της εκσκαφής.  

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου µε κάλυµµα από γυαλί ή άλλο ανθεκτικό 
υλικό.  

5. Για οποιαδήποτε εργασία στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία, απαιτείται προηγούμενη αίτηση 
και σχετική άδεια από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται µε 
πρόστιµο 50 ευρώ.  

6. Η δαπάνη κατασκευής των μνημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον συγγενή του 
νεκρού. 

7. Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ταφής 
αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στην γλώσσα της πατρίδας τους με την προϋπόθεση 
να είναι και στην  ελληνική γλώσσα. 

8. Η εξωτερική μορφή των τάφων πρέπει να συμβιβάζεται με τη σοβαρότητα του χώρου, 
στον οποίον ανήκουν και θα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με τη γενικότερη αισθητική εικόνα 
της περιοχής. 

9. Οι κατασκευαστές τάφων να φροντίζουν να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε τα 
διάφορα υλικά που θα μεταφέρουν στο νεκροταφείο.  

10. Οι διάφορες κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να γίνονται στο χρονοδιάγραμμα 
που έχει ορισθεί από το ∆ήµο µε την έκδοση της σχετικής άδειας. 

12. Μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να απομακρύνουν από το 
χώρο του νεκροταφείου τα υλικά και ότι άλλο έχει περισσέψει από τις εργασίες.  

13. Οι οποιεσδήποτε καταστροφές που μπορεί να προκύψουν στα μνήματα και στον 
περιβάλλοντα χώρο από τις εργασίες αυτές, θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του μνημείου όσο και 
τον κατασκευαστή, οι οποίοι θα ευθύνονται από κοινού αδιαιρέτως και εις ολόκληρον.  

 14. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται αυτοψία από τον Πρόεδρο της Τ.Κοινότητας, 
από τον  κατασκευαστή και από τον  ιδιοκτήτη, για την πιστή εφαρμογή της χορηγούμενης 
άδειας. 
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Άρθρο 7 

 
Κατηγορίες τάφων 

 
1. Σχετικά µε τη χωρητικότητα τους: ορίζονται  οι τάφοι που το ύψος τους να μην  
υπερβαίνει τα 0,60 εκατοστά του μέτρου από το έδαφος και έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ένα 
νεκρό.  
2. Σχετικά µε το δικαίωµα χρήσης τους διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

Προσωρινοί και Οικογενειακοί.  
2α. Προσωρινοί είναι οι  τάφοι για τους οποίους παραχωρείται το 

δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης ορισμένου χρόνου από το ∆ήµο. Το δικαίωµα χρήσης των 
προσωρινών τάφων είναι πενταετούς διάρκειας, εκτός και λόγοι αποσύνθεσης δεν επιτρέπουν 
την εκταφή. Το δικαίωµα χρήσης προσωρινού τάφου(τέλος νεκροταφείου) είναι ετήσιο και 
καταβάλλεται στη Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήµου. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.  

2β. Οικογενειακοί είναι οι τάφοι για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα 
αποκλειστικής χρήσης για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, εφόσον ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα 
από πλευράς χώρου να παραχωρήσει τέτοιους τάφους. Το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού 
τάφου(τέλος νεκροταφείου) είναι ετήσιο και καταβάλλεται στη Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου. Το 
τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
 
 

Άρθρο 8 
 

∆ικαιούχοι Οικογενειακών τάφων. 
 
∆ικαιούχοι οικογενειακών τάφων είναι µόνο οι δηµότες του ∆ήµου Παρανεστίου.  

1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης σε 
αυτόν προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, τον ή την σύζυγο αυτού καθώς και στα τέκνα 
αυτών. Η µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης επιτρέπεται µόνο σε συγγενείς α' βαθµού 
(σύζυγοι και παιδιά), οι οποίοι θεωρούνται συνδικαιούχοι. Εάνδεν υπάρχουν συγγενείς ά 
βαθµού ο τάφος περιέρχεται στους συγγενείς β' βαθµού(αδέλφια, εγγόνια). Εάν δεν υπάρχουν 
συγγενείς α΄ ή β' βαθµού τότε ο τάφος περιέρχεται στη δικαιοδοσία του ∆ήµου και διατίθεται 
ελεύθερα µε την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό.  

2. Ο δικαιούχος οικογενειακού τάφου έχει υποχρέωση (μετά το θάνατο του αρχικού 
δικαιούχου), µε έγγραφο δημόσιας αρχής (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του 
αποβιώσαντος) να αποδείξει την ιδιότητα του δικαιούχου του δικαιώµατος της χρήσης του 
οικογενειακού τάφου και µε σχετική αίτηση του να ζητήσει τη µεταβίβαση του δικαιώµατος 
από τον αρχικό δικαιούχο προς αυτόν.  

3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι του δικαιώµατος της αποκλειστικής 
χρήσης του οικογενειακού τάφου, τότε έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη 
δήλωση, έκαστος εξ αυτών, µε την οποία θα αποδέχονται ή θα αποποιούνται αυτού του 
δικαιώµατος. Στη περίπτωση που αποδέχονται το δικαίωµα, µε την ίδια υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνουν ποιον εξουσιοδοτούν για τη καταβολή του ετήσιου τέλους νεκροταφείου. 
Εξυπακούεται ότι δικαίωµα χρήσης του τάφου έχουν όλοι οι συνδικαιούχοι, όπως αυτοί 
ορίζονται ανωτέρω (άρθρο 8 παρ. 1), ανεξαρτήτως του ότι για την καταβολή του τέλους έχουν 
εξουσιοδοτήσει έναν εκ των συνδικαιούχων.  

4. Σε περίπτωση διχογνωµίας μεταξύ των συνδικαιούχων, ο ∆ήµος µε τη διαδικασία της 
κλήρωσης θα ορίζει σε ποιον περιέρχεται το δικαίωµα. Η κλήρωση θα διενεργείται παρουσία 
δύο μόνιμων δηµοτικών υπαλλήλων και του 
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∆ηµάρχου, ή απουσία αυτού, παρουσία του αρµοδίου για τα νεκροταφεία Αντιδηµάρχου. Στη 
κλήρωση έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται οι συνδικαιούχοι.  

5. Το ετήσιο τέλος χρήσης θα βεβαιώνεται στο όνοµα του αρχικού δικαιούχου, και στη 
συνέχεια στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα αναφέρεται ο υπόχρεος για τη καταβολή του τέλους, 
ο οποίος θα προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν ήδη υποβληθεί ή από το 
αποτέλεσµα της κλήρωσης.  

6. Σε οικογενειακό τάφο δεν επιτρέπεται η προσθήκη σταυρών ή επιγραφών µε άλλο 
όνοµα, πλην του αρχικού δικαιούχου, εκτός και όλοι οι συνδικαιούχοι συναινέσουν εγγράφως 
για αυτή την προσθήκη.  

7. Μέχρι ψήφισης του κανονισµού, όσοι πλήρωναν τα τέλη νεκροταφείου οικογενειακού 
τάφου, οι οποίοι δεν είναι δηµότες του ∆ήµου Παρανεστίου, έχουν το δικαίωµα χρήσης του 
τάφου µόνο για τους ίδιους και όχι για τους κληρονόμους αυτών. 

 
Άρθρο 9 

 
Δυνατότητα παραχώρησης οικογενειακού τάφου 

 
Ο ∆ήµος παραχωρεί σε δηµότες, κατόπιν αίτησης τους και µε σειρά προτεραιότητας, 
οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχει ο ανάλογος χώρος στο νεκροταφείο και αφού 
καταβληθεί το σχετικό ποσό, που ορίζεται µε απόφαση του 
∆.Σ.  
 

Άρθρο 10 
 

Πενταετής ταφή σε οικογενειακό τάφο. 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης σύµφωνης γνώµης του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, η 
πενταετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση µε τον 
αρχικό δικαιούχο, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και εάν αυτός έχει 
αποβιώσει, οι συνδικαιούχοι σύµφωνα µε άρθρο 8 παρ.1. του παρόντος. 

 
Άρθρο 11 

 
Κατάργηση οικογενειακών τάφων. 

 
1. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος, διατίθεται ελεύθερα από το ∆ήµο 

μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό, έστω και εάν στο παρελθόν 
χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.  

2. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως 
των, περιέρχονται στο ∆ήµο που τους διαθέτει ελεύθερα.  

3. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι δεν είναι δηµότες Παρανεστίου, 
περιέρχονται στη δικαιοδοσία του ∆ήµου.  

 
Άρθρο 12 

 
∆ιάθεση τάφων 

 
1. Το ∆.Σ. μπορεί µε απόφαση του να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασµό 
προσώπων που µε τη κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν 
μεγάλες υπηρεσίες στο ∆ήµο ή στο Έθνος.  
2. ∆ιατελέσαντες ∆ήµαρχοι και Κοινοτάρχες ενταφιάζονται δωρεάν.  
3. Σε δηµότες, κατόπιν αίτησης, µε σειρά προτεραιότητας και εφόσον ο χώρος του 
νεκροταφείου το επιτρέπει.  
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Οι τάφοι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 , παραχωρούνται για τη ταφή µόνο των 
παραπάνω προσώπων και παραµένουν στο διηνεκές. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΟΣΤΩΝ 

 
Άρθρο 13 

 
Ανακομιδή οστών 

 
Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού 
ύστερα από πλήρη αποσύνθεση του πτώματος για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε 
άλλο μέρος. 
Ανακομιδή των οστών δεν θα γίνεται εκτός των παρακάτω περιπτώσεων :  

- Όταν και εφόσον επέλθει κορεσµός και δημιουργηθούν προβλήματα στις θέσεις των 
τάφων θα εφαρμοστεί χρόνος ανακομιδής µια πενταετία. 

 - Στις περιπτώσεις ξένων, αλλοδαπών ( π.χ λαθρομεταναστών) μετά την παρέλευση 
(5) ετών και εάν δεν ζητηθούν από τους οικείους τους και εφόσον χρειαστεί αφού πρώτα 
ααναρτηθεί η μέλλουσα εκταφή στο Τοπικό Κατάστημα της Κοινότητας.  

Εξαιρούνται ιδιάζουσες ιατρικές περιπτώσεις χρόνιων πασχόντων. 
 

Άρθρο 14 
 

Παράταση ανακομιδής 
 

1. Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για ένα ή δύο το πολύ έτη, κατόπιν 
αιτήσεως των συγγενών.  

2. Παράταση της ανακομιδής των νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς 
τάφους κατά το άρθρο 11 , επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Για τη 
συγκατάθεση απαιτείται η υποβολή στο Δήμο γραπτής δήλωσης.  

3. Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλλεται στο ∆ήµο το ανάλογο δικαίωµα που 
προβλέπει το άρθρο 23. 

 
Άρθρο 15 

 
Διαδικασία ανακομιδής 

1. Η ανακομιδή ενεργείται µε την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, κατόπιν 
αποστολής ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου.   

2. Κατά την ανακομιδή παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων.  

3. Σε περίπτωση παράτασης της ανακομιδής νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό 
τάφο κατά το άρθρο 11 , υπόχρεοι για την καταβολή των ανάλογων δικαιωμάτων στο ∆ήµο 
είναι τόσο ο δικαιούχος του τάφου όσο και οι συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του 
οικογενειακού τάφου αναστέλλεται, για όσο χρόνο δεν τακτοποιείται η ανωτέρω οφειλή. 

 
Άρθρο 16 

 
Τέλος ανακομιδής 

 
Το τέλος ανακομιδής εισπράττεται ταυτόχρονα µε το δικαίωµα ενταφιασµού. Αντί της 
ταυτόχρονης είσπραξης , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο μπορεί να ενσωματώσει το τέλος στο 
δικαίωµα ενταφιασµού, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το ύψος του τελευταίου ή μπορεί να 
αποφασιστεί η ξεχωριστή είσπραξή του. 
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Άρθρο 17 

 
Αναβολή ανακομιδής 

 
1. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώµα 

δεν έχει αποστεωθεί , παρατείνεται ο ενταφιασμός προκειμένου να αποστεωθεί τελείως. 
2. Πτώµατα µη αποστεωµένα που είναι ενταφιασμένα σε οικογενειακούς τάφους, 

παραµένουν στο τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόµη έτος. 
 
 

Άρθρο 18 
 

Φύλαξη οστών 
 

1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του κοιμητηρίου σε ειδικό 
χώρο (οστεοφυλάκιο) , εφοδιασμένο µε κατάλληλα κουτιά ενιαίου τύπου και όχι αυθαίρετη 
τοποθέτηση στο χώρο του κοιμητηρίου, σε µη συμμόρφωση θα επιβάλλεται πρόστιµο που θα 
ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.  

2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον 
συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.  

3. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για την 
τη φύλαξη των οστών υποβάλλει αίτηση, έναντι ποσού. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά 
την παραχώρηση μιάς θέσης στο χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα 
φύλαξης των οστών που καθορίζεται στο άρθρο 23.  

4. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή 
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά 
το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών 

5. Η παραλαβή των οστών από τα κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο 
(Κοιμητήριο-Μοναστήρι) ενεργείται μόνο μετά την πάροδο τριετίας, κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων συγγενών και έκδοσης σχετικές άδειας δημάρχου ή του αρμοδίου 
αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) και αφού προηγηθεί 
απολύμανση αυτών με αντισηπτικά, γίνει απεντόμωση και τοποθετηθούν σε στεγανό 
μεταλλικό δοχείο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 19 

 
Αρµόδια όργανα 

 
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των νεκροταφείων ασκείται από το ∆ήµο διά των 

υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.  
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοιμητηρίου και την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος κανονισµού είναι ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και ο 
Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας.  

3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του κοιμητηρίου 
γίνεται από την αρµόδια Ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου και µε τριπλότυπα εισπράξεως 
θεωρημένα κατά τις διατάξεις του Β’’ της 17/5-15/6/1959 
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Άρθρο 20 

 
Βιβλία 

 
1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του δημοτικού κοιμητηρίου τηρούνται τα κάτωθι βιβλία: 

α. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων  
β. Βιβλίο οικογενειακών τάφων.  
γ. Βιβλίο φυλασσομένων οστών στο οστεοφυλάκιο. 
δ. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασµών. 
ε. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών 

         στ. Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών 
   ζ. Βιβλίο επιβλέψεως οικογενειακών ταφών  

          η. Βιβλίο συνευρισκομένων τιμαλφών  
2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και τήρηση των ανωτέρω βιβλίων είναι ο δηµοτικός 

υπάλληλος που του έχει ανατεθεί από το ∆ήµαρχο αυτή η αρμοδιότητα µε σύμφωνη γνώμη 
του αρμοδίου αντιδημάρχου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 21 

 
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων 

 
Τα προβλεπόμενα από το παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα του ∆ηµοτικού 

Κοιμητηρίου επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.∆. 24/9-20-10-58 «Περί προσόδων 
∆ήµων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.∆. 318/69 «Περί 
βεβαιώσεων και εισπράξεων των εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του 
Β.∆. της 17/5-15-06-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του Κοιμητηρίου. 

 
Άρθρο 22 

 
Τέλη και Δικαιώματα 

 
Τα τέλη και δικαιώματα του ∆ηµοτικού Κοιμητηρίου καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συμβουλίου και διαχωρίζονται ως εξής:  

α) ∆ικαίωµα ταφής εφάπαξ.  

β) Τέλος νεκροταφείου ετησίως. 

γ) Τέλος φύλαξης οστών ετησίως.  

δ) Αγορά δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, εφάπαξ. 

ε) Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό κοιμητήριο, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου  

         στ) Τέλος παράτασης χρόνου ταφής 
ζ) Τέλος ανακομιδής 

 
Άρθρο 23 

 
Ύψος τελών και δικαιωμάτων 

 
Το ύψος τελών, δικαιωμάτων και προστίµου, καθορίζεται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 

ΑΔΑ: 6Α3ΣΩΞΗ-ΕΕΓ



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                         2 3 ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2018  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Άρθρο 24 

Ισχύς Κανονισμού 

Ο παρόν κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από το ∆.Σ. ∆ήµου 
Παρανεστίου και ολοκληρωθεί η δημοσίευση του βάσει του δημοτικού κώδικα. 

 
Άρθρο 25 

 
Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων 

 
1. Τα τέλη και δικαιώµατα που προβλέπει ο παρόν κανονισµός αναπροσαρμόζονται µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
2. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει χρόνο έναρξης της ισχύος 

της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους. 
3. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την δημοσίευσή του ως ο νόμος ορίζει. 

 

� Μειοψηφούντος του Δ.Σ. Κουκαριώτη Παναγιώτη ο  οποίος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει 

μόνο το άρθρο 16 του κανονισμού. 

       Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην Δήμαρχο Παρανεστίου. 

 

                       Η απόφαση αυτή πήρε α/α    225/2018 
 
                  Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:    

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Υπογραφή                                  Απόσπασμα Πρακτικών                                 Υπογραφές 

O Ειδικός   Γραμματέας 
Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 

ΑΔΑ: 6Α3ΣΩΞΗ-ΕΕΓ
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