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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Ορκι Επανάλθψθ  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                    (ςελ. 2 παρ. Α. ςυμπλιρωςθ ςτθν 

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                           απόφαςθ τθσ Ε.Ρ.Η. – Ορκι Επανάλθψθ)  
                     

                      Α Π Ο  Π Α  Μ Α             

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 09.08.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 66/2021 

Θζμα 6ο: Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 23/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα 
«Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου Βόχασ» ςφμφωνα με τισ 
παρατθριςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου και τθν 
ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε νζο Κανονιςμό Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων, με τθ λιψθ νζασ απόφαςθσ.  

 

Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Αυγοφςτου του ζτουσ 2021 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 5973/05.08.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Μιχαιλ Σδράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 
(ΡΝΡ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Ραπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 22 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Περρισ Νικόλαοσ  

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Μπιτςάκου Αςπαςία  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      (δεν προςιλκαν αν και 
                 8.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                     προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 09.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 12.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, Ρροςιλκε ςτο 1ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                 14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                 15.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ  
                 16.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 17.  Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 18. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 20. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ, Αποχϊρθςε ςτο 4 κζμα θμ. διάταξθσ  
                 21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ, Αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 22. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ, Ρροςιλκε ςτο 2ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                  και αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
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            Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Ρρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κ.κ.  
1. Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου       

2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ -  Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ 
  

     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Ραναγιϊτθσ       Ρρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Ρρόεδροσ  Στιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Ρερίανδροσ           Ρρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Ρρόεδροσ Βζλου 
5.   Ραπαδθμθτρίου Λωάννθσ  Ρρόεδροσ Ηευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Ρρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Ρρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Ρρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ροφλλοσ Γεϊργιοσ                Ρρόεδροσ Ρουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Ρρόεδροσ Ταρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Ρρόεδροσ Σουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Ρρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Ρρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Ρρόεδροσ ειςθγικθκε το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 

23/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου Βόχασ» ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Πελ/ςου Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου και τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε νζο Κανονιςμό 

Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων, με τθ λιψθ νζασ απόφαςθσ»  και ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι: 

Α. Τθν υπϋ αρικμ. 17/2021 – Ορκι Επανάλθψθ -Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, 

ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιεί τθν υπϋ αρικμ. 6/2021 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ 

και ειςθγείται προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο το νζο ςχζδιο του Κανονιςμοφ Κοιμθτθρίων του Διμου 

Βζλου Βόχασ, με τθν ενςωμάτωςθ των απαιτοφμενων διορκϊςεων, ςφμφωνα με το ειςθγθτικό τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Β. Τθν από 14-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου, ωσ κάτωκι:  

 

ΔΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΔΜΑ : «Κατάργηση τοσ συιστάμενοσ Κανονισμού Κοιμητηρίφν και υήυιση νέοσ». 

ΣΧΔΤ. 

: 
1. Καλοληζκός Κοηκεηερίφλ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας  (ΑΓΑ: 457ΡΩ9Π-ΓΜ5 – ΑΓ:215/2011) 

: 
2. Η αρ. 23/2021 (ΑΓΑ: ΩΗΒΩ9Π-ΘΛΨ) απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ 
Βέιοσ-Βότας, περί «Έγθρηζες Καλοληζκού Λεηηοσργίας Κοηκεηερίφλ Γήκοσ Βέιοσ Βότας» 

: 3. Σο σπ’αρηζ. πρφη. 74457/28-5-2021 έγγραθο ηες Α.Γ.Π.Γ.Δ & Ι., Σκήκα Γ/θοσ – 
Οηθ/θοσ Ν. Κορηλζίας  κε ζέκα: «Έιεγτος Νοκηκόηεηας απόθαζες Γεκοηηθού σκβοσιίοσ» 
(ηο σπ’αρηζ. 4092/7-6-2021 εηζερτ. έγγραθο Γ.Βέιοσ-Βότας) 

Λακβάλοληας σπόυε ηα αλφηέρφ ζτεηηθά θαη θαηόπηλ ηφλ δηαιακβαλοκέλφλ ποσ αλαθέροληαη αλαισηηθά ζηο 
ζτεηηθό έγγραθο (3) – θαη ηο οποίο επηζσλάπηεηαη ζηε παρούζα εηζήγεζε - έγηλε ελζφκάηφζε ηφλ ζτεηηθώλ  
παραηερήζεφλ θαη οη αληίζηοητες δηορζώζεης ζηο αλφηέρφ ζτεηηθό (2) θαη παραθαιούκε όπφς ηεζεί ε 
παρούζα εηζήγεζε ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο προς ζσδήηεζε θαη ιήυε λέας ζτεηηθής απόθαζες γηα ηολ 
Καλοληζκό Κοηκεηερίφλ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας φς αθοιούζφς: 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΜΘΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΤ  ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Κοιμθτθρίων του Διμου Βζλου-Βόχασ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι διατάξεισ: 

ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο  1 ο  –Αντικείμενο του Κανονιςμοφ – Αρμοδιότθτα 

Ο παρϊν κανονιςμόσ, αποτελεί κανονιςτικοφ περιεχομζνου διοικθτικι πράξθ και ζχει ωσ αντικείμενο τθν 

κακιζρωςθ λεπτομερϊν κανόνων για τθ διοίκθςθ, τθ διαχείριςθ και τθ λειτουργία των κοιμθτθρίων που 
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βρίςκονται ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου Βζλου-Βόχασ. Επιςθμαίνεται ότι πρόςτιμα που 

αναφζρονται ςτο παρόν κανονιςμό δεν αφοροφν τθν διαμορφωμζνθ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτα 

κοιμθτιρια ζωσ και ςιμερα, αλλά επιβάλλονται εφεξισ με τθν ψιφιςι του. 

Στισ αρμοδιότθτεσ Διμων και Κοινοτιτων ανικει ο κακοριςμόσ των χϊρων για τθ δθμιουργία κοιμθτθρίων 

και θ παροχι γνϊμθσ για τον  κακοριςμό χϊρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν κακϊσ και θ δθμιουργία, ςυντιρθςθ 

και λειτουργία κοιμθτθρίων και κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν κακϊσ και θ χοριγθςθ άδειασ ταφισ και 

αποτζφρωςθσ νεκρϊν. (άρκρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4144/13 

(ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεφχοσ Α') (παρ.1 άρκρο 1 ΑΝ 582/68) (άρκρο 190 Ρ.Δ. 14/99- Κ.Β.Ρ.Ν.) 

Θ χοριγθςθ άδειασ ταφισ ζχει καταργθκεί, και αντί αυτισ κα χρθςιμοποιείται θ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, 

θ οποία κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία ενταφιαςμοφ. (ΥΡ.ΕΣ. εγκ. 9/131360/12503/2013/08.05.2013). 

Στθν αρμοδιότθτα των διμων υπάγεται θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ όχι μόνο των κοιμθτθρίων που οι ίδιοι 

ιδρφουν, αλλά όλων των λειτουργοφντων κοιμθτθρίων, ανεξάρτθτα από τον τρόπο ίδρυςισ τουσ, εκτόσ από:  

• τα μθ λειτουργοφντα εκκλθςιαςτικά κοιμθτιρια, 
• τουσ χϊρουσ ταφισ ςε μοναςτιρια και θςυχαςτιρια και 
• τουσ μεμονωμζνουσ τάφουσ ςε περιβόλουσ ενοριακϊν ναϊν και ιδρυμάτων 
Στθν αρμοδιότθτα των Διμων και Κοινοτιτων ζχει ανατεκεί θ ρφκμιςθ όλων των ηθτθμάτων που αφοροφν 

τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ όλων των κοιμθτθρίων τθσ χϊρασ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που 

ιδρφκθκαν κατά το παρελκόν από ενοριακοφσ ναοφσ και τουσ ανικουν κατά κυριότθτα (ΣτΕ 4850/97 Τμ. Στ'). 

Εντοφτοισ, με τθν ρφκμιςθ του άρκρου 56§1του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α) ορίηεται ότι: «θ διοίκθςθ και θ 

διαχείριςθ των μθ ενοριακϊν ορκοδόξων ιερϊν ναϊν εντόσ των κοιμθτθρίων, αςχζτωσ τθσ νομικισ τουσ 

μορφισ, αςκείται είτε από το Εκκλθςιαςτικό υμβοφλιο τθσ οικείασ Ενορίασ, είτε από υμβοφλιο που 

ορίηει ο επιχϊριοσ Μθτροπολίτθσ». 

Οι διμοι υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ζγκαιρα τουσ απαιτοφμενουσ για τθν ίδρυςθ ι τθν επζκταςθ των 

κοιμθτθρίων χϊρουσ (άρκρο 1 παρ. 2 ΑΝ 582/68), προβαίνοντασ, αν χρειάηεται, ςε αναγκαςτικι 

απαλλοτρίωςθ αςτικϊν ι αγροτικϊν ακινιτων (άρκρο 211 παρ. 1 εδάφιο η' Ν 3463/2006). 

Ο παρϊν κανονιςμόσ κα ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ επζκταςθσ ι ίδρυςθσ νζων κοιμθτθρίων κατά τα 

προβλεπόμενα. 

Άρκρο 2ο  –  Νομικό Πλαίςιο – Τφιςτάμενα κοιμθτιρια 

Θ λειτουργία των κοιμθτθρίων του Διμου Βζλου-Βόχασ διζπεται από τισ κάτωκι βαςικζσ διατάξεισ: 

 Του Β. Δ 542/61 «Ρερί των τθρθτζων υπό των Διμων και Κοινοτιτων βιβλίων και του τφπου αυτϊν 
.» 

 Του Α. Ν 445/1968.(ΦΕΚ225/Α/68) «Ρερί νεκροταφείων και ενταφιαςμοφ» 

 Του Α.Ν 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α/68) «Ρερί Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Κοιμθτθρίων» 

 Του Ρ. Δ 210/1975 «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν» 

 Του Αςτικοφ Κϊδικα –άρκρα 966 και 970 

 Του ν. 547/1977 «Ρερί διοικιςεωσ και διαχείριςθσ των μθ Ενοριακϊν Ναϊν των Κοιμθτθρίων» (ΦΕΚ 
56/1977) 

 Τθσ ςχετικισ περί εςόδων Ο. Τ. Α νομοκεςίασ 

 Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν.3463/06 ) 

 Τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ περί Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων νομοκεςίασ, 

 Του Ν 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.» 

 Νόμοσ 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ 
τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ+» 

 Του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο. Ε. Υ )του Διμου 
Ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ ζχει ςτθν περιφζρειά του τα εξισ κοιμθτιρια: 
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Α/Α ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ Ι.ΝΑΟΙ ΕΝΣΟ ΚΟΙΜΘΣΘΡΙΩΝ 

1. ΒΕΛΟ ΑΓΛΟΣ  ΛΩΑΝΝΘΣ 

2. ΕΛΛΘΝΟΧΩΛ ΔΕΝ ΕΧΕΛ 

3. ΚΟΚΚΩΝΛ ΕΧΕΛ ΑΡΕΝΑΝΤΛ ΤΟΝ ΑΓΛΟ ΝΛΚΟΛΑΟ 

4. ΚΘΝΕΣ ΑΝΑΛΘΨΕΩΣ 

5. ΝΕΑΝΤΗΑ ΔΛΡΛΑ ΑΡΟ ΑΓΛΟΣ ΒΛΑΣΛΟ 

6. ΡΟΥΛΛΤΣΑ ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

7. ΣΤΛΜΑΓΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΛ 

8. ΤΑΣΛΝΑ ΑΓΛΑ ΣΩΤΘΑ 

9. ΗΕΥΓΟΛΑΤΛΟ ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 

10. ΒΑΧΑΤΛ ΑΓΛΟΣ ΑΛΕΞΛΟΣ 

11. ΒΟΧΑΪΚΟ ΑΓΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ 

12. ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΤΛΑ ΑΓΛΟΣ ΣΑΒΑΣ 

13. ΜΡΟΛΑΤΛ ΑΓΛΟΛ ΑΝΑΓΥΟΛ 

14. ΣΟΥΛΘΝΑΛ  ΑΝΑΛΘΨΕΩΣ 

15. ΧΑΛΚΕΛΟΥ ΑΓΛΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

16. ΚΑΛΕΝΤΗΛ ΑΓΛΟΣ ΚΩΜΑΣ 

Τα ωσ άνω αναφερόμενα κοιμθτιρια απεικονίηονται κατά προςζγγιςθ ςε ψθφιακζσ φωτογραφίεσ (και 

απεικονίςεισ από το ελεφκερο λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα με τθν επωνυμία: GoogleEarth@) με αρικμιςεισ 

τάφων που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ κανονιςμοφ ζωσ τθν αντικατάςταςι τουσ από 

αντίςτοιχα τοπογραφικά διαγράμματα (ταφολόγια – άρκρο 5).  

Εντόσ των χϊρων των κοιμθτθρίων υποχρεωτικά καταςκευάηονται Οςτεοφυλάκια ςφμφωνα με  τθν κείμενθ 

νομοκεςία. Επιπλζον όπου δεν υπάρχουν ιδθ αλλά προβλζπονται, δφναται να καταςκευαςτοφν βοθκθτικζσ 

καταςκευζσ όπωσ: νεκροκάλαμοι,  αίκουςεσ αναμονισ με αποχωρθτιρια και νιπτιρεσ για χριςθ από το 

κοινό, κυλικείο και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ αναγκϊν διοικιςεωσ (γραφεία, ιματιοφυλάκια εργατϊν, 

αποχωρθτιρια νιπτιρεσ, αποκικθ για υλικά και εργαλεία, φυλάκιο, κατάλλθλο χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ 

απορριμμάτων). 

Άρκρο 3ο  –Νομικόσ Χαρακτθριςμόσ – Οριςμοί - Ζννοιεσ   

• Τα κοιμθτιρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνθμεία χαρακτθρίηονται ωσ πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ (άρκρα 3 

παρ. 1 και 5 Α.Ν. 582/68), κατά τθν ζννοια του άρκρου 966 και 970 του Αςτικοφ Κϊδικα επί των οποίων 

κατά τα άρκρα 966 του Αςτικοφ Κϊδικα μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) 

επί οριςμζνου χϊρου ταφισ και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόμων ςχζςεων (οιαςδιποτε 

μεταβιβάςεωσ προσ τρίτουσ δια πράξεων εν ηωι ι αιτία κανάτου), όπωσ θ εκποίθςθ, θ μίςκωςθ θ 

χρθςικτθςία , θ κατάςχεςθ και θ υποκικευςθ. 

• Θ παραχϊρθςθ ιδιαιτζρου δικαιϊματοσ ταφισ από τον Διμο, αποτελεί διοικθτικισ φφςεωσ παραχϊρθςθ 

αδείασ χριςεωσ δθμοτικοφ πράγματοσ και θ περιζλευςθ του τάφου ςτο Διμο κατά τθν διάρκεια τθσ 

παραχϊρθςθσ, προχποκζτει παραίτθςθ του δικαιοφχου (γνωμοδότθςθ 326/1981 του Ν.Σ.Κ.). Οι ςχετικζσ 

πράξεισ του Διμου είναι εκτελεςτζσ διοικθτικζσ πράξεισ. 

• Ο χϊροσ για τον οποίο παρζχεται δικαίωμα χριςθσ δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο εκείνου προσ τον 

οποίο ζγινε θ παραχϊρθςθ και απαγορεφεται θ μεταβίβαςι του ςε ειδικοφσ (πϊλθςθ, δωρεά, ανταλλαγι) 

και κακολικοφσ (κλθρονομιά, διακικθ) διαδόχουσ του (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68). 

• Τα κζματα που ςχετίηονται με τθ διοίκθςθ, τθ διαχείριςθ, τα τζλθ ι δικαιϊματα και γενικά με τθ 

λειτουργία του κοιμθτθρίου, ρυκμίηονται με κανονιςμοφσ που ψθφίηουν τα δθμοτικά ςυμβοφλια (άρκρο 4 

παρ. 1 ΑΝ 582/68). 

• Οςτεοφυλάκιο είναι ο ςτεγαςμζνοσ κλειςτόσ χϊροσ του κοιμθτθρίου με κατάλλθλεσ υποδοχζσ φφλαξθσ 

οςτϊν μετά τθν ανακομιδι. 
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• Χωνευτιριο είναι ο χϊροσ ςτο ζδαφοσ των κοιμθτθρίων που κα χρθςιμοποιείται για τθν τοποκζτθςθ των 

οςτϊν ανακομιηόμενων νεκρϊν. 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θ εςωτερικι λειτουργία των Υπθρεςιϊν του Κοιμθτθρίου ρυκμίηεται από τον Κανονιςμό αυτό και τον 

Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

Άρκρο 4ο  –  Ενταφιαςμόσ νεκρϊν 

Τα  κοιμθτιρια του Διμου  Βζλου-Βόχασ  είναι προοριςμζνα για τον εντόσ αυτϊν ενταφιαςμό παντόσ 
νεκροφ, αςχζτωσ κρθςκεφματοσ ι εκνικότθτοσ (άρκρο 6 παρ.1 ΑΝ 582/68). 
Οι διμοι και οι κοινότθτεσ υποχρεοφνται να παραχωροφν εντόσ των ανθκόντων ςε αυτοφσ κοιμθτθρίων, 
χϊρο για τον ενταφιαςμό παντόσ κανόντοσ δθμότθ ι μθ και παντόσ άλλου, εντόσ τθσ περιφζρειασ τουσ, 
κανόντοσ ανκρϊπου, ανεξαρτιτωσ αν ο κανϊν ιταν θμεδαπόσ ι αλλοδαπόσ χριςτιανόσ ι μθ. (άρκρο 6 
παρ.2 ΑΝ 582/68) 
 Για τον ενταφιαςμό των μθ ορκοδόξων ι των αλλοκριςκων υποχρεοφνται, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 
οικείασ Λεράσ Μθτροπόλεωσ, να κακορίςουν ιδιαίτερο χϊρο εντόσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ κοιμθτθρίου. 
(άρκρο 6 παρ.3 ΑΝ 582/68) 
Απαγορεφεται θ ταφι εκτόσ τθσ περιοχισ των κοιμθτθρίων και ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των 
Μοναςτθριϊν και των Θςυχαςτθρίων κακϊσ και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμζνου για τον 
ενταφιαςμό προςωπικοτιτων, που προςζφεραν ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτο ίδρυμα, κακϊσ και ςε όςεσ 
περιπτϊςεισ προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία και δεν αναφζρονται ςτο παρόντα κανονιςμό. 
Θ ταφι των νεκρϊν γίνεται μζςα ςτα κοιμθτιρια και ςε χϊρουσ που παραχωροφνται αποκλειςτικά για το 
ςκοπό αυτό. Για τθν ταφι του νεκροφ είναι απαραίτθτο να προςκομιςτεί θ  λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, θ 
οποία κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία ενταφιαςμοφ που εκδίδεται από τθν αρμόδια Αρχι ( άρκρο 2 παρ1 Ν 
445/68) και τθν καταβολι δικαιϊματοσ ταφισ που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Επιπλζον κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου ςυγγενι ι χριςτθ και 
υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ. του ο οποίοσ αναλαμβάνει χρζθ υπόχρεου χριςθσ για τθν αντίςτοιχθ κζςθ ταφισ. 
Ο ενταφιαςμόσ των νεκρϊν επιτρζπεται μετά πάροδο 12 ωρϊν από του νομίμωσ πιςτοποιοφμενου κανάτου 
και επί περιπτϊςεων νεκροτομισ του πτϊματοσ, αμζςωσ μετά από αυτιν αφοφ χορθγθκεί θ από τον νόμο 
απαραίτθτθ Λθξιαρχικι Ρράξθ Κανάτου (άρκρο2 παρ2 Ν 445/68). 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ φζρετρου με κάλυμμα υάλου ι άλλθσ παρεμφεροφσ ανκεκτικισ φλθσ εκτόσ 
των περιπτϊςεων που αυτό αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του όλου φζρετρου καπτόμενο με τον νεκρό 
(άρκρο 4 Ν 445/68). 
Δεν επιτρζπεται ο ενταφιαςμόσ προςϊπου χωρίσ τθν προςκόμιςθ τθσ Λθξιαρχικισ Ρράξθσ Κανάτου αυτοφ, 
ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται ο ακριβισ τόποσ ενταφιαςμοφ, κακϊσ και θ θμερομθνία και θ ϊρα αυτοφ 
(αρ. 4, παρ. 13, Ν. 4144/2013).  
Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν, των οποίων ο κάνατοσ οφείλεται ςε ζνα από τα νοςιματα που υπάγονται ςτον 
Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό, γίνεται ςε ιδιαίτερο τμιμα του κοιμθτθρίου του τόπου όπου ςθμειϊκθκε ο 
κάνατοσ (άρκρο 3ΡΔ 210/1975 «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν και οςτϊν ανκρϊπων», 
ΦΕΚ 63/Α). Εφόςον δεν υφίςταται τζτοιο τμιμα και μζχρι τθ δθμιουργία του ο ενταφιαςμόσ κα γίνεται ςε 
ςυγκεκριμζνο τάφο του Κοιμθτθρίου. 
Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν μεταφερκζντων από το εξωτερικό επιτρζπεται, εφόςον τθρικθκαν κατά τθ 
μεταφορά οι διατάξεισ του ΡΔ 210/1975 και του Ν 1315/1983 «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεωσ 80/26 Οκτωβρίου 
1973 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά ανκρϊπινων ςορϊν μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν του» 
(ΦΕΚ 3/Α). 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Λθξιαρχικισ Ρράξθσ Κανάτου από τον Διμο -θ οποία εκδίδεται εντόσ 24 ωρϊν από τθν 
πιςτοποιθμζνθ ϊρα κανάτου από τον ιατρό- και προ του ενταφιαςμοφ, κα πρζπει  ο ενδιαφερόμενοσ 
ςυγγενισ ι τα γραφεία τελετϊν  να καταβάλλουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόν Κανονιςμό , το 
ανάλογο Δικαίωμα και  να δοκοφν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία αναλυτικά ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου 
(Ονοματεπϊνυμο, Ρατρϊνυμο, Διεφκυνςθ Τθλζφωνο , Α.Φ.Μ.), ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πίνακα 
του Ραραρτιματοσ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ να διεκπεραιϊςει τθ ςχετικι οφειλι ςτο Διμο 
κακϊσ και κάκε άλλθ ενζργεια που αφορά τον ενταφιαςμζνο.  
Τα ςτοιχεία αυτά κα διαβιβάηονται άμεςα ςτο Αρμόδιο Τμιμα τθσ  Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου. Σε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ των ςχετικϊν τελϊν και δικαιωμάτων θ Αρμόδια Υπθρεςία του Διμου 
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κα προχωρά ςτθ ςφνταξθ βεβαιωτικοφ καταλόγου. Κατά τισ θμζρεσ αργιϊν τα παραπάνω ςτοιχεία κα 
δθλϊνονται με υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου προσ τον λθξίαρχο. 
Μετά  τθν πλθρωμι των τελϊν/δικαιωμάτων θ  Αρμόδια Υπθρεςία χορθγεί ςτον υπόχρεο ενθμερωτικό 
ςθμείωμα (ζντυπο) ςτο οποίο γίνεται γνωςτό ότι, εφόςον δεν παρουςιάηεται κανείσ να ηθτιςει τθν 
παράταςθ/εκταφι, κα προβαίνει υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ςτθν εκταφι του νεκροφ μετά τθν πάροδο 
του οριηομζνου ςτον παρόν Κανονιςμό (κατά περίπτωςθ) αντίςτοιχου χρονικοφ διαςτιματοσ.  Ο υπόχρεοσ, 
ςε περίπτωςθ αλλαγισ κατοικίασ, υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ με επιςτολι τθν τυχόν νζα 
διεφκυνςθ του. Ρριν από τθ διενζργεια τθσ αυτεπάγγελτθσ εκταφισ, θ υπθρεςία του Διμου οφείλει να 
εξαντλιςει κάκε πρόςφορο μζςο για τθν ειδοποίθςθ των ςυγγενϊν. Θ αποςτολι επιςτολϊν, e-mails, sms, θ 
τθλεφωνικι επικοινωνία, θ γενικι ανακοίνωςθ τοιχοκολλθμζνθ ςτουσ χϊρουσ του νεκροταφείου ι ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου ι ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου και θ 
τοποκζτθςθ ςθμειϊματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο επί του τάφου αποτελοφν ενδεικτικοφσ τρόπουσ πρόςφορου 
μζςου ειδοποίθςθσ. 
Θ τυχόν εκπρόκεςμθ εμφάνιςθ των ςυγγενϊν/υπόχρεων  του νεκροφ δεν τουσ απαλλάςςει από τισ 
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που ςτο μεταξφ ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί. Τα δικαιϊματα του Διμου ςτθν 
περίπτωςθ αυτι ειςπράττονται από τουσ υπόχρεουσ/ςυγγενείσ. 
Ο Ρρόεδροσ κοινότθτασ κάτω των πεντακοςίων (500) κατοίκων μεριμνά για τθν εφρυκμθ λειτουργία, τθ 
ςυντιρθςθ και τθν ευταξία του κοιμθτθρίου τθσ κοινότθτασ, προεγκρίνει τθν καταςκευι οικογενειακϊν 
τάφων και λοιπϊν ταφικϊν μνθμείων και εκδίδει τισ άδειεσ για τθν παράταςθ ταφισ και τθν ανακομιδι 
οςτϊν (άρκρο 83§1θ του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133)  
Τα ςυμβοφλια των κοινοτιτων άνω των πεντακοςίων (500) κατοίκων αςκοφν και τισ αρμοδιότθτεσ του 
προζδρου των κοινοτιτων ζωσ και πεντακοςίων (500) κατοίκων, που προβλζπονται ςτo άρκρο 82 του 
παρόντοσ. (άρκρο 84§4 του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133) 
Οι εντόσ των Κοιμθτθρίων χϊροι (τάφοι) που παραχωροφνται για τθν ταφι των νεκρϊν κακορίηονται, από 
τθν υφιςτάμενθ ρυμοτομία. Θ πιςτι εφαρμογι τθσ ρυμοτομίασ ςτα Κοιμθτιρια είναι υποχρεωτικι από 
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ανεξαιρζτωσ και απαγορεφεται οποιαδιποτε παρζκκλιςθ. 
Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμοι χϊροι ταφισ ςε κάποιο Κοιμθτιριο, δφναται να επιλεγεί το 
πλθςιζςτερο ι το καταλλθλότερο Κοιμθτιριο κατά περίπτωςθ, αφοφ προθγθκεί ςχετικι ςυνεννόθςθ των 
αντίςτοιχων τοπικϊν Ρροζδρων με τθν υπθρεςία Κοιμθτθρίων. 
Οι ταφζσ δφναται να πραγματοποιοφνται κακθμερινά από τισ 09:00 ζωσ τισ 17:00 κατά τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ και από τισ 09:00 ζωσ τισ 19:00 κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Άρκρο 5 ο  –Σάφοι (τριετοφσ ταφισ- οικογενειακοί). 

Από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του κανονιςμοφ λειτουργίασ για τα νεκροταφεία του Διμου κα ιςχφει : α+ 
δικαίωμα τριετοφσ (3) χριςθσ των τάφων με δυνατότθτα  παράταςθσ  και β+ δικαίωμα απεριορίςτου χριςθσ  
οικογενειακϊν τάφων. 
Το δικαίωμα χριςθσ του κάκε τάφου  καταβάλλεται  προκαταβολικά, το δε φψοσ αυτοφ κακϊσ και τα 
αναλογοφντα τζλθ ςυντιρθςθσ κακορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Ειδικότερα, οι τάφοι μπορεί να είναι προςωρινοφ χαρακτιρα, τριετοφσ ( 3 ) διάρκειασ με δυνατότθτα 
παράταςθσ δφο (2) ετϊν. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ο Διμοσ να παραχωρεί νζουσ οικογενειακοφσ 
τάφουσ ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα. 
Οι παραχωροφμενοι χϊροι για τθν ταφι νεκρϊν μζςα ςτα κοιμθτιρια του Διμου κακορίηονται από 
τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) εκπονοφμενα από τθν Τεχνικι υπθρεςία του Διμου.  
Τα τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) εκπονοφνται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία και κοινοποιοφνται 
αμελλθτί με τισ εκάςτοτε μεταγενζςτερεσ αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ τουσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία δθμοτικϊν 
κοιμθτθρίων.    Τα τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) κα αποτυπϊνουν επακριβϊσ τισ διαςτάςεισ 
των χϊρων που είναι διακζςιμεσ για τθν ταφι νεκρϊν, τισ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ αλλά και τουσ λοιποφσ 
χϊρουσ (πχ. ενδιάμεςουσ διαδρόμουσ, οςτεοφυλάκια, βοθκθτικοφσ χϊρουσ υποδοχισ κλπ).  
Τα παραπάνω ταφολόγια εφαρμόηονται πιςτά από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων και δεν επιτρζπεται καμία 
απολφτωσ παρζκκλιςθ από αυτά και τθν αποτυπωμζνθ ρυμοτομία των χϊρων.  
Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ τάφου ςε βάροσ τθσ ρυμοτομίασ, παρά μόνο για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, με 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε περιπτϊςεισ παρζκκλιςθσ 
των ανωτζρω κα επιβάλλεται πρόςτιμο από 200,00-1.000,00 ευρϊ. 
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ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΑΦΩΝ: Οι ςυνθκιςμζνοι τάφοι κα ζχουν διαςτάςεισ για τουσ ενιλικεσ 2,20 μ. και πλάτοσ 1,0 μ. 
και για τα παιδιά μικοσ 1,10 μ. Και πλάτοσ 0,50 μ. γενικό δε βάκοσ 1,80 μ. περίπου ,άρκρο 7§1 τθσ Υ.Α 
Α5/1210 τθσ 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β’)-. Ο πυκμζνασ των τάφων κα βρίςκεται 1 μ. τουλάχιςτον 
χαμθλότερα του αφλειου χϊρου του Κοιμθτθρίου και το μζγιςτο φψοσ κακορίηεται ςε 0,50μ. από το ζδαφοσ. 
Οι τάφοι κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 0,50 μ. από τθ μία πλευρά θ οποία υπολογίηεται από 
τα όρια τθσ εκςκαφισ. Οι διάδρομοι που ςχθματίηονται μεταξφ των τάφων κα είναι ελεφκεροι και 
απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου όπωσ γλαςτρϊν κανδθλιϊν κ. λ. π . 
Οι τάφοι μετά τθν τοποκζτθςθ του νεκροφ, γεμίηουν καλά με γαιϊδθ υλικά μζχρι τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ και πάνω από αυτι ςχθματίηεται γεϊλοφοσ φψουσ τουλάχιςτον 0.25μ. περίπου. 
Για τα υφιςτάμενα κοιμθτιρια, όπου υπάρχουν ιδθ οικογενειακοί τάφοι, οι ταφζσ κα γίνονται βάςθ των 
υφιςτάμενων διαςτάςεων ενϊ οι ταφζσ ςε νζεσ κζςεισ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ νζεσ διαςτάςεισ τάφων.  
Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ τάφου εκτόσ εγκεκριμζνου ταφολογίου. 
Άρκρο 5.1 ο  –Κτιςτοί τάφοι 

1. «Κρφπτθ» ι «φερετροκικθ» ονομάηεται ο αεροςτεγϊσ κλειςμζνοσ χϊροσ μζςα ςε οποιαδιποτε μόνιμθ 
καταςκευι (κτιςτόσ ι κολόσ) ςτον οποίον τοποκετείται το πτϊμα. 
2. Οι κακαρζσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ των κρυπτϊν είναι 0,90 μ.πλάτοσ , 0,75 μ. φψοσ και 2,30 μ. μικοσ. 
3. Θ εξωτερικι μορφι και το μζγεκοσ των κτιςμάτων των κτιςτϊν τάφων, πρζπει να 
ςυμβιβάηονται με τθ ςοβαρότθτα του χϊρου ςτον οποίον εντάςςονται και να ζχουν τθν 
απαιτοφμενθ πλαςτικι ζκφραςθ, παράλλθλα δε να εναρμονίηονται πλιρωσ με τθ γενικότερθ αιςκθτικι 
εικόνα τθσ περιοχισ και να τθν αναδεικνφουν. Γενικϊσ ςυνιςτάται οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ των κτιςμάτων 
των εν λόγω τάφων να μθν υπερβαίνουν ςτισ ςυνικεισ περιπτϊςεισ τα 3,5 μ. μικοσ, τα 3,0 μ. πλάτοσ και τα 
2,5μ. φψοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 
4. Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά για τθν καταςκευι, εξωραϊςμό ι καλλωπιςμό των κτιςτϊν τάφων κα 
είναι άφλεκτα. Ο όροσ αυτόσ δεν ιςχφει για τα προςωρινά ανοίγματα ι χωρίςματα, τισ εςωτερικζσ πόρτεσ 
κ.λ.π. 
5. Θ καταςκευι ςτθρίξεωσ των κτιςτϊν τάφων, οι οροφζσ, τα δάπεδα και τα τοιχϊματα των 
κρυπτϊν κα καταςκευάηονται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
6. Κάκε κρφπτθ κα φζρει απαραίτθτα πλάκα ςφραγίςεωσ του ανοίγματοσ ειςόδου αυτισ. Θ 
πλάκα ςφραγίςεωσ κα είναι από ανκεκτικό, μθ πορϊδεσ υλικό, φυςικό ι τεχνθτό λίκο πάχουσ 3 εκ. 
τουλάχιςτον. Οι πλάκεσ ςφραγίςεωσ κα ςτερεϊνονται με τςιμεντοκονία μετά τον ενταφιαςμό του πτϊματοσ 
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και μονίμου ςτεγανότθτασ. Οι παραπάνω πλάκεσ ςφραγίςεωσ 
τοποκετοφνται ανεξάρτθτα από τισ τυχόν εξωτερικζσ επενδφςεισ των μετϊπων , με διακοςμθτικζσ πλάκεσ 
από μάρμαρο κ.λ.π. 
Άρκρο 6 ο  –  Οικογενειακοί τάφοι 

Δφναται να παραχωροφνται χϊροι ςτα κοιμθτιρια για τθν ςφςταςθ οικογενειακϊν τάφων μετά από 
ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει ικανόσ αρικμόσ κοινϊν τάφων 
για τθν κάλυψθ πάγιων αναγκϊν για τθν ταφι νεκρϊν, και τθν καταβολι του ανταλλάγματοσ που 
κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. H φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ κοινϊν τάφων βεβαιϊνεται 
από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων εφόςον ζχει προθγθκεί θ δθμιουργία ταφολόγιων (όπωσ περιγράφεται ςτο 
άρκρο 5). 
Θ ςφςταςθ κάκε οικογενειακοφ τάφου ενεργείται επϋονόματι του αιτοφντοσ ι αυτοφ για τον οποίο αυτόσ 
ηθτεί τθν παραχϊρθςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτόσ ευρίςκεται εν ηωι, απαγορευμζνθσ τθσ, ςε δφο ι 
περιςςότερα ταυτοχρόνωσ πρόςωπα, παραχϊρθςθσ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
Δικαίωμα για αγορά χϊρου για ςφςταςθ Οικογενειακοφ τάφου ι αγοράσ ζτοιμου τάφου (εφόςον υπάρχουν 
διακζςιμοι χϊροι ι ζτοιμοι τάφοι) ζχουν μόνο οι Δθμότεσ Βζλου-Βόχασ. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
κατάλλθλθ διακεςιμότθτα κα παραχωροφνται τάφοι μόνο με δικαίωμα τριετοφσ (3) χριςθσ με δυνατότθτα  
παράταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ.   
Επιςθμαίνεται ότι για να αποκτιςει κάποιοσ τα προαναφερόμενα δικαιϊματα ταφισ απαιτείται  ωσ 
προχπόκεςθ να είναι δθμότθσ Βζλου-Βόχασ επί τρία (3) κατ’ελάχιςτον ςυνεχόμενα χρόνια και φυςικά να 
είναι δθμότθσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ του ςχετικοφ αιτιματόσ του. Στθν περίπτωςθ όμωσ που 
κάποιοσ ιδθ είναι δθμότθσ Βζλου-Βόχασ αν χρειαςτεί να υποβάλλει αίτθμα ταφισ ι παραχϊρθςθσ τάφου 
πριν τθν ςυμπλιρωςθ τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ τριετίασ λόγω ανάλογου ςυμβάντοσ για να αποκτιςει τα 
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αποκλειςτικά δικαιϊματα ταφισ (ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου) του άρκρου 7 του παρόντοσ κανονιςμοφ 
απαιτείται υποχρεωτικά: 

i) Να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι κα παραμείνει δθμότθσ Βζλου-
Βόχασ για τουλάχιςτον (5) πζντε ζτθ και ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ κανονιςμοφ.  

ii) Αφοφ καταβάλλει τα τζλθ αγοράσ τάφου, να προκαταβάλλει τα προβλεπόμενα τζλθ τθσ 
προαναφερόμενθσ (ςτο  i) πενταετίασ. Σε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι ςυγκεκριμζνοι όροι 
(i και ii) θ υπθρεςία απορρίπτει το ςχετικό αίτθμα του ενδιαφερόμενου χωρίσ καμία εξαίρεςθ.    

iii) Αν κάποιοσ δθμότθσ μεταδθμοτεφςει για οποιοδιποτε λόγο (μετά από χριςθ του δικαιϊματοσ 
ταφισ και ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου) αυτό κα ςυνεπάγεται υποχρεωτικι εκταφι του 
ενταφιαςμζνου ςυγγενι που ςυνδζεται με τον ςυγκεκριμζνο δθμότθ με τθν ζννοια του 
υπόχρεου και που ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ (i και ii) απζκτθςε δικαιϊματα 
ταφισ, με τθν εκταφι να γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ άμεςα, με τα ζξοδα αυτισ να βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον υπόχρεο δικαιοφχο (με τθν προχπόκεςθ να ζχει παρζλκει τουλάχιςτον τριετία 
από τθν θμερομθνία ταφισ). Αν ο υπόχρεοσ δεν προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ εκταφι τότε αυτι 
διενεργείται από τον Διμο (με χρζωςθ των ανάλογων εξόδων ςτον υπόχρεο), και καλείται εκ 
νζου ο υπόχρεοσ να παραλάβει τα οςτά (τα οποία φυλάςςονται προςωρινά και ατελϊσ μζχρι ζξι 
μινεσ ςε οςτεοφυλάκιο του Διμου και ςτθ ςυνζχεια απορρίπτονται ςε χωνευτιριο). Θ κζςθ 
ταφισ που κα κενωκεί επιςτρζφεται αυτοδικαίωσ  ςτο Διμο, ο  οποίοσ  τθν  μετατρζπει  ςε  
τάφο,  εφόςον προςφζρεται προσ τοφτο, τον οποίο χρθςιμοποιεί και διακζτει, ςφμφωνα   με  τισ  
διατάξεισ  του  παρόντοσ.    

Ανάκλθςθ του δικαιϊματοσ από το διμο επιτρζπεται εφόςον προβλζπεται ςτθν πράξθ παραχϊρθςθσ ι όταν 
επιβάλλεται από λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Ανάκλθςθ τθσ πράξθσ παραχϊρθςθσ οικογενειακοφ 
τάφου, για το λόγο ότι υπάρχει ζλλειψθ χϊρου ςτο κοιμθτιριο, δεν είναι νόμιμθ. 
Οι οικογενειακοί τάφοι διατθροφνται, εκτόσ αν τα πρόςωπα (δικαιοφχοι) των οικογενειακϊν τάφων 
αποφαςίςουν τθν ανακομιδι των νεκρϊν, και τθν τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο ι παραιτθκοφν 
από τθν χριςθ τουσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι τάφοι επιςτρζφουν ςτθ πλιρθ δικαιοδοςία του Διμου 
Βζλου-Βόχασ και μποροφν να παραχωρθκοφν πάλι εφ' όςον δεν εμποδίηουν τθν καλι λειτουργία του 
κοιμθτθρίου ι εφ' όςον κρικεί με απόφαςθ Δθμάρχου  ςκόπιμθ θ παραχϊρθςι τουσ.  Για τουσ 
οικογενειακοφσ ι ατομικοφσ τάφουσ δεν ιςχφει θ υποχρζωςθ ανακομιδισ των οςτϊν των νεκρϊν χωρίσ τθν 
αίτθςθ των ςυγγενϊν. Σε περίπτωςθ αιτιςεωσ ςυγγενϊν για ανακομιδι των οςτϊν και μεταφορά τουσ ςτο 
οςτεοφυλάκιο  κα καταβάλλεται ειδικό τζλοσ για τθν ανακομιδι του νεκροφ, αλλά δεν κα καταβάλλεται 
τζλοσ για τθν φφλαξθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο. 
Θ  παραχϊρθςθ χϊρου (ταφοπζδιο) για τθ ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου ενεργείται και γίνεται  μόνο  ςτο  
όνομα  του  αιτοφντοσ αποκλειςτικά ( Α. Ν 582/68 άρκρο 3),  κεωρείται δε ολοκλθρωμζνθ και τελειωμζνθ 
από τθσ καταβολισ ςτο Δθμοτικό Ταμείο του ςχετικοφ ανταλλάγματοσ (διπλότυπο είςπραξθσ) και τθσ 
εκδόςεωσ παραχωρθτθρίου πράξεωσ  από  το  Διμαρχο. 
Από 12.10.2020 (θμερ. δθμος. Ν.4735/20) θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ αποφαςίηει για τον κακοριςμό ι 
αναπροςαρμογι των τελϊν, δικαιωμάτων και γενικϊσ των εςόδων των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων και των 
ιερϊν ναϊν, τα οποία προβλζπονται με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τουσ, κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 4 του 
α.ν. 582/1968 (Αϋ 225). (περίπτ.αε' παρ.1 άρκρο 73 Ν.3852/10, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.3 του 
άρκρου 40 του Ν.4735/20). 
Θ παραχϊρθςθ χϊρου (ταφοπζδιο) ςτα Δθμοτικά Κοιμθτιρια για τθ ςφςταςθ οικογενειακϊν τάφων, με τθν 
καταβολι του ανάλογου χρθματικοφ ποςοφ ωσ αντάλλαγμα, δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο εκείνων 
ςτουσ οποίουσ παραχωρικθκε, οφτε είναι επιδεκτικοί οποιαςδιποτε μεταβιβάςεωσ προσ τρίτουσ, δια 
πράξεωσ εν ηωι ι αιτία κανάτου. Θ παραχϊρθςθ οικογενειακϊν τάφων κα γίνεται α) ςε άτομα που ζχουν 
υπερβεί το 70ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και β) ςε άτομα με βαριά αςκζνεια που αποδεικνφεται με ιατρικι 
βεβαίωςθ και μετά από ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: i) υπάρχει 
διακζςιμοσ χϊροσ, ii) είναι δθμότεσ  Βζλου-Βόχασ και iii) ζχει αποφανκεί ςχετικά θ Επιτροπι Ροιότθτασ 
Ηωισ . 
Από 12.10.2020 (θμερ. δθμος. Ν.4735/2020) θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ αποφαςίηει για τθν παραχϊρθςθ, 
καταςκευι και ςυντιρθςθ τάφων, τθν παραχϊρθςθ ι παράταςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ οικογενειακϊν 
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τάφων και τθν παράταςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ τάφων τριετοφσ ταφισ.(περίπτ.αε' παρ.1 άρκρο 73 
Ν.3852/10, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 40 του Ν.4735/20) 
Σε περίπτωςθ καταςκευισ τάφου μεγαλυτζρων διαςτάςεων χωρίσ απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
επιβάλλεται πρόςτιμο από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία ι τθν εκάςτοτε αρμόδια υπθρεςία μζχρι το διπλάςιο του 
τζλουσ παραχϊρθςθσ χϊρου για ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου και γίνεται αποξιλωςθ τθσ επιπλζον 
καταςκευισ από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων και τα ζξοδα βαρφνουν το δικαιοφχο χριςεωσ. 
Αν οι δικαιοφχοι χριςεωσ οικογενειακϊν τάφων, που παραχωρικθκαν   κατά  το  παρελκόν  χρθςιμοποιοφν  
για  οποιονδιποτε  λόγο ζκταςθ μεγαλφτερθ τθσ  αρχικά  παραχωρθμζνθσ, τότε επιςτρζφεται αυτι 
αυτοδικαίωσ  ςτο Διμο, ο  οποίοσ  τθν  μετατρζπει  ςε  τάφο,  εφόςον προςφζρεται προσ τοφτο, τον οποίο 
χρθςιμοποιεί και διακζτει, ςφμφωνα   με  τισ  διατάξεισ  του  παρόντοσ.   Αν θ επιπλζον ζκταςθ δεν 
προςφζρεται για τθ δθμιουργία τάφου, τότε ο   δικαιοφχοσ  υποχρεοφται ςτθν καταβολι δικαιϊματοσ για 
τθν επιπλζον  ζκταςθ, που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε περίπτωςθ που οι 
υπόχρεοι προσ πλθρωμι αρνοφνται τθν καταβολι  για  τθν  παραπάνω  ζκταςθ,  τότε  θ  υπόκεςθ  από τθν 
υπθρεςία Κοιμθτθρίων αποςτζλλεται  ςτο  Δθμοτικό Συμβοφλιο,  το  οποίο  δφναται  ακόμθ  και  να  
ακυρϊςει  τθν  αρχικι παραχϊρθςθ, για τον δυςτροποφντα και αρνοφμενο να καταβάλλει τα αναλογοφντα 
δικαιϊματα όπωσ αυτά ορίηονται κατά περίπτωςθ. 
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποιιςεωσ τάφων χωρίσ τίτλο (πχ. παραχωρθτιριο) και αντάλλαγμα, θ υπθρεςία 
υποχρεοφται να καλζςει εγγράφωσ τουσ υπόχρεουσ χριςθσ  τζτοιων τάφων μζςα ςε προκεςμία ενόσ ζτουσ 
για τουσ κατοίκουσ εςωτερικοφ και τριϊν ετϊν για τουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ για τθ νομιμοποίθςθ τουσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, (ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου), άλλωσ μετά τθν παρζλευςθ 
εφλογθσ  προκεςμίασ  που κα ταχκεί από τθν υπθρεςία, ο τάφοσ περιζρχεται ςτο Διμο και διατίκεται κατά 
τισ διατάξεισ του παρόντοσ και το χρζοσ βεβαιϊνεται ςτθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου και ειςπράττεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί δθμοτικϊν προςόδων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι των 
ανωτζρω είναι να ζχει ςυμπλθρωκεί τριετία από τον τελευταίο ενταφιαςμό (αναλόγωσ τθν κατθγορία του 
τάφου). 
Τάφοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουν καταβλθκεί τα πάςθσ φφςεωσ τζλθ και δικαιϊματα από τουσ δικαιοφχουσ 
δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν και περιζρχονται ςτο Διμο μετά παρζλευςθσ 5ετίασ, δυναμζνου να τουσ 
παραχωριςει ελευκζρωσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ειδικότερα μετά τθν παρζλευςθσ 5ετίασ δίδεται 
θ δυνατότθτα θ διατιρθςθ υφιςτάμενου οικογενειακοφ τάφου  (με τθν ζννοια ότι υπιρχε ο τάφοσ πριν 
τθν ψιφιςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ) εφόςον ο υπόχρεοσ χριςθσ αναλάβει και εξοφλιςει τα 
αναλογοφντα ετιςια τζλθ και δικαιϊματα κατ’ελάχιςτον τθσ τελευταίασ 5ετίασ όπωσ αυτά κακορίηονται 
από ςχετικζσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και τθσ επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ. 
Μετά τον κάνατο και τον ενταφιαςμό ςε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόμιμου δικαιοφχου, 
εφόςον, δθλαδι, δεν υπάρχουν πλζον άλλοι δικαιοφχοι, ο τάφοσ αυτόσ περιζρχεται ςτον Διμο προσ 
περαιτζρω ελεφκερθ διάκεςι του μετά τθν πάροδο ευλόγου από τθν τελευταία ταφι χρόνου, ο οποίοσ, 
πάντωσ, δεν δφναται να είναι μικρότεροσ τθσ πενταετίασ. (ΣτΕ 3071/2014) 
Σε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι αχριςτευςθσ του Κοιμθτθρίου, δεν υπάρχει καμία υποχρζωςθ ςε βάροσ του 
Διμου, για τθ μεταφορά των οικογενειακϊν τάφων ςε άλλο Κοιμθτιριο ι τθν παραχϊρθςθ χϊρου ςε άλλο 
Κοιμθτιριο, χωρίσ τθν καταβολι του δικαιϊματοσ υπζρ του Διμου. 
Άρκρο 6.1 ο  –Ζκδοςθ παραχωρθτθρίου - Πράξθ παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ ςφςταςθσ Οικογενειακοφ 

τάφου 

Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τάφου ενεργείται εφόςον τθρθκοφν οι παρακάτω διατυπϊςεισ: 
1. Σχετικι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ του ιςχφοντοσ 
κανονιςμοφ νεκροταφείων και αποδζχεται τθν ιςχφ των διατάξεων του. 
2. Γραμμάτιο ι διπλότυπο είςπραξθσ τθσ οικείασ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου περί καταβολισ των 
τελϊν ι δικαιωμάτων που προβλζπονται από τον παρόντα κανονιςμό. Σε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ 
οικοπζδου παρακείμενο ςτο νεκροταφείο ι οποιαδιποτε δωρεά μεγάλθσ αξίασ δε κα καταβάλλεται το 
γραμμάτιο τθσ οικείασ Ταμειακισ Υπθρεςίασ. 
3. Απόφαςθ του Δθμάρχου Βζλου – Βόχασ ι εξουςιοδοτθμζνου Αντιδθμάρχου (παραχωρθτιριο) με τα 
πλιρθ ςτοιχεία του υπόχρεου του τάφου (ΑΦΜ, ονοματεπϊνυμο , διεφκυνςθ επικοινωνίασ, κλπ). Στθν 
περίπτωςθ υφιςτάμενων τάφων για τουσ οποίουσ δεν ζχουν εκδοκεί παραχωρθτιρια ςτο παρελκόν για 
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οποιοδιποτε λόγο αρκεί θ απόδειξθ οικονομικισ ενθμερότθτασ  των 5 τελευταίων ετϊν (ιτοι ότι δεν 
υπάρχουν ςχετικζσ οφειλζσ τελϊν προσ τον Διμο Βζλου-Βόχασ).  
4. Με τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ παραχϊρθςθσ νοείται ότι κάκε υπόχρεοσ ζχει λάβει γνϊςθ του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ και αποδζχεται τθν ιςχφ των διατάξεων του. 
Άρκρο 7 ο  –Δικαιοφχοι – Δικαίωμα Διαδοχισ Οικογενειακϊν τάφων 

1. Με τθ ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου ζχουν αποκλειςτικό δικαίωμα ταφισ : 

I. Το πρόςωπο προσ το οποίο γίνεται παραχϊρθςθ και ςτο όνομα του οποίου ςυνιςτάται ο 
οικογενειακόσ τάφοσ (αρχικόσ δικαιοφχοσ). 
II. Ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ του δικαιοφχου. 
III. Οι κατ' ευκείαν γραμμι ανιόντεσ του δικαιοφχου, (άρκρο 1463 ΑΚ) δθλαδι οι γονείσ, ο παπποφσ 
και θ γιαγιά κ.λ.π. 
IV. Οι κατ' ευκείαν γραμμι κατιόντεσ του δικαιοφχου, μαηί με τουσ (τισ) ςυηφγουσ και τουσ κατιόντεσ 
τουσ, δθλαδι τα νόμιμα, κετά και αναγνωριςκζντα τζκνα με τουσ (τισ) ςυηφγουσ τουσ και οι εγγονοί, 
οι διςζγγονοι, οι τριςζγγονοι κ.λ.π του αρχικοφ δικαιοφχου (Γνωμ. ΝΥΔ 327/1983) . Εάν θ αρχικι 
δικαιοφχοσ του οικογενειακοφ τάφου είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφισ ςτον οικογενειακό τάφο 
ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ζχει και το εκτόσ γάμου τζκνο τθσ (Γνωμ. ΝΣΚ 853/78) . 
V. Ο πατζρασ και θ μθτζρα του (ι τθσ) ςυηφγου (πεκερόσ-πεκερά)  του αρχικοφ δικαιοφχου. 
VI. Οι αδελφοί του αρχικοφ δικαιοφχου που δεν ζχουν δικι τουσ οικογζνεια, εφ' όςον 
ςυγκατατίκεται εγγράφωσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 ο τελευταίοσ και, εάν αυτόσ δεν υπάρχει, 
ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ και οι κατιόντεσ του. Θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
για τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ ταφισ ςε αδελφοφσ ι αδελφζσ του αρχικοφ δικαιοφχου. 

2. Οι διαηευγμζνοι ςφηυγοι και εκείνοι που ςυνάπτουν νζο γάμο μετά τθ λφςθ του προθγοφμενου με κάνατο 
δεν ζχουν δικαίωμα ταφισ ςτουσ οικογενειακοφσ τάφουσ, εφόςον δεν είναι αρχικοί δικαιοφχοι, 
3. Κατ' εξαίρεςθ, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί ο ενταφιαςμόσ ςε 
οικογενειακό τάφο προςϊπων που ςυνδζονται με τον αρχικό δικαιοφχο και τον (ι τθν ) ςφηυγό του και με 
άλλο βακμό ςυγγζνειασ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςυγκατατίκεται εγγράφωσ με 
Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86, ο αρχικόσ δικαιοφχοσ και εάν αυτόσ δεν υπάρχει, ο (θ) ςφηυγοσ και οι 
κατιόντεσ του, αφοφ καταβλθκεί ιδιαίτερο δικαίωμα , το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο του μιςοφ του 
απαιτοφμενου για τθν παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου( άρκρο 3 παρ 3 Α. Ν . 
582/68) 
4. Ο Διμοσ δεν μπορεί να διευρφνει τον κφκλο των δικαιοφχων και να επιτρζψει τθν ταφι ςτον οικογενειακό 
τάφο και άλλων προςϊπων, πζραν των προαναφερομζνων ςτο παρόν άρκρο, ζςτω και αν ςυγκατατίκεται ο 
αρχικόσ δικαιοφχοσ ι ο (θ) ςφηυγοσ και οι κατιόντεσ του (Γνωμ. ΝΣΚ 326/1981). Είναι παράνομθ και γι’ αυτό 
απαγορεφεται θ παραίτθςθ του δικαιοφχου οικογενειακοφ τάφου, με τον όρο να περιζλκει το δικαίωμα ςε 
τρίτο πρόςωπο που υποδεικνφει ο ίδιοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ παραίτθςθ (ζςτω και αν γίνεται για 
οριςμζνο πρόςωπο) είναι απόλυτθ και ο τάφοσ περιζρχεται ςτο διμο, που μπορεί να τον διακζςει 
ελεφκερα (Γνωμ. ΝΣΚ 326/81) . 
5. Ο βακμόσ τθσ ςυγγζνειασ όςων ενταφιάηονται προσ τον αρχικό δικαιοφχο αποδεικνφεται τθν θμζρα τθσ 
κθδείασ με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του δικαιοφχου του τάφου ι, αν δεν υπάρχει αυτόσ τθσ 
ςυηφγου του ι των κατιόντων (ενόσ εξ αυτϊν), οι οποίοι υποχρεϊνονται να προςκομίςουν μζςα ςε ζνα μινα 
πιςτοποιθτικό πλθςιζςτερων ςυγγενϊν ι οικογενειακισ κατάςταςθσ εάν θ ςυγγζνεια δεν προκφπτει από το 
Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ. Αυτόσ που υπογράφει τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπόκειται ςτισ ςυνζπειεσ του 
νόμου. Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω πιςτοποιθτικά και επομζνωσ δεν αποδειχτοφν 
τα δθλοφμενα, ο νεκρόσ κεωρείται φιλοξενοφμενοσ και κα γίνεται ανακομιδι των οςτϊν του μετά τθν 
πάροδο των προβλεπόμενθσ χρονικισ  διάρκειασ ταφισ.  
6. Γενικά, ο βακμόσ  ςυγγζνειασ  των ενταφιαηόμενων  με  τον αρχικό  δικαιοφχο, αποδεικνφεται  με  
ζγγραφο  δθμόςιασ ι δθμοτικισ  αρχισ ι από ζνορκθ βεβαίωςθ δφο μαρτφρων. 
7. Πλοι οι δικαιοφχοι ζχουν ίςα δικαιϊματα χριςθσ του τάφου και δεν αναγνωρίηονται ιδιαίτερα προνόμια 
χριςθσ ςε εκείνον που καταβάλλει τζλθ και δικαιϊματα. Οι δικαιοφχοι οικογενειακϊν τάφων οφείλουν να 
ςυντθροφν αυτοφσ ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλαίςκθτθ εικόνα των κοιμθτθρίων και 
να καταβάλλουν το τζλοσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και λοιπά ςχετικά τζλθ, που ορίηονται κατά περίπτωςθ με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
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8. Οι δικαιοφχοι οικογενειακϊν τάφων οφείλουν να ορίςουν με διλωςθ τουσ ςτο Διμο, υπεφκυνο 
διαχείριςθσ του, προσ τον οποίο κα απευκφνεται θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου και κα ευκφνεται ζναντι 
αυτισ για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
9. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ανόρυξθ οικογενειακοφ μονοφ ι διπλοφ τάφου για τθν ταφι νεκροφ, βρεκεί 
το πτϊμα αδιάλυτο, δεν μεταφζρεται αλλά παραμζνει υποχρεωτικά ςτον τάφο και ο νεκρόσ ενταφιάηεται ςε 
νζο τάφο τριετοφσ χριςθσ, με δυνατότθτα μετά τθν λιξθ τθσ τριετίασ ι τθσ αιτιολογθμζνθσ παράταςθσ 
αυτισ, να γίνει ανακομιδι των οςτϊν, μεταφορά αυτϊν και ενταφιαςμόσ τουσ ςτον οικογενειακό τάφο. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ κα καταβάλλεται ειδικό τζλοσ για τθν ανακομιδι των οςτϊν και μεταφορά και 
ενταφιαςμό αυτϊν ςτον οικογενειακό τάφο, που κακορίηεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
Άρκρο 7.1 ο  –Τπόχρεοι καταβολισ 

Τα επιβαλλόμενα ωσ άνω δικαιϊματα ι τζλθ, ςυναρτϊνται με τθν παραχϊρθςθ ιδιαίτερων ιδιωτικϊν 

δικαιωμάτων επί οριςμζνου χϊρου ταφισ, εκ μζρουσ του διοικοφντοσ το κοιμθτιριο διμου. Ωσ εκ τοφτου, 

υπόχρεοι προσ καταβολι των εν λόγω δικαιωμάτων ι τελϊν κακίςτανται αποκλειςτικά οι ςυγγενείσ των 

νεκρϊν, ςτουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ, όπωσ θ διάκεςθ χϊρου για τον ενταφιαςμό των προςφιλϊν 

τουσ προςϊπων, για τθν οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου, τριετισ 

ταφι). (ΥΡ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 

Άρκρο 8 ο  –Κατάργθςθ οικογενειακϊν τάφων 

Θ χριςθ οικογενειακϊν τάφων ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κατιϊν δικαιοφχοσ χριςεωσ επανζρχεται 
αυτοδικαίωσ ςτο Διμο, με τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον δεκαετίασ από τον τελευταίο ενταφιαςμό. Για να 
διαπιςτωκεί θ ζλλειψθ δικαιοφχου, ο Διμαρχοσ μπορεί να καλζςει τουσ  ενδιαφερόμενουσ  (με γενικι 
πρόςκλθςθ που κα δθμοςιευκεί ςτισ  τοπικζσ εφθμερίδεσ) να κατακζςουν  μζςα  ςε  τακτικι  προκεςμία 
τουλάχιςτον 15 θμερϊν, τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ ςυγγζνειά τουσ προ τον αρχικό δικαιοφχο. Στθ  
ςυνζχεια  ο Διμοσ  προβαίνει ςτθν ελεφκερθ διάκεςθ του οικογενειακοφ τάφου, κατά τισ διατάξεισ  του  
παρόντοσ κανονιςμοφ.   Τα   οςτά  που  υπάρχουν  ςτον  οικογενειακό  τάφο, του  οποίου  οι    δικαιοφχοι 
εξζλειπαν ι δεν ενδιαφζρονται πλζον, φυλάςςονται ςε ειδικό τμιμα του οςτεοφυλακίου για τριετία με τθν 
πάροδο τθσ οποίασ τοποκετοφνται ςτο κοινό χωνευτιρι, χωρίσ να λαμβάνονται τζλθ ανακομιδισ. 
Σε περίπτωςθ καταργιςεωσ τάφου για οποιαδιποτε αιτία και κυρίωσ για εξυπθρζτθςθ λειτουργικϊν 
αναγκϊν του Κοιμθτθρίου, παραχωρείται ςτο  ίδιο  τμιμα ι ςε ανάλογο,  αντίςτοιχοσ  χϊροσ  για  ςφςταςθ 
τάφου. 
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιοφχοι παραιτοφνται από τθ χριςθ, περιζχονται ςτο Διμο, ο οποίοσ  
τουσ διακζτει  ελεφκερα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.    Θ  παραίτθςθ  από  τθν  χριςθ  
μπορεί  να  γίνει  με  υπεφκυνθ  διλωςθ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Τα υπάρχοντα οςτά 
αποκομίηονται με τθν φροντίδα των δικαιοφχων και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κείμενου κανονιςμοφ. 
Οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν ελεφκερθ διάκεςθ τάφων, δεν εφαρμόηονται, αν ςτουσ τάφουσ είναι 
καμμζνα ιςτορικά πρόςωπα και αν οι τάφοι τουσ χαρακτθρίηονται, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ του Διμου, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςαν καλλιτεχνικά ζργα, οπότε, ο τάφοσ δεν 
μπορεί να διατεκεί ελεφκερα και διατθρείται, ςυντθρείται και παραμζνει ςτο Διμο, ςτο διθνεκζσ. 
Για  τθν  ιδιότθτα ενόσ  προςϊπου  ωσ ιςτορικοφ, αποφαςίηει επίςθσ το Δθμοτικό  Συμβοφλιο. 
Εφόςον, κατά τθν αντίλθψθ είτε του Ρροζδρου τθσ Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ είτε του αντίςτοιχου 
Τοπικοφ θ Δθμοτικοφ Συμβουλίου υπάρχουν τάφοι που πικανόν εξζλιπαν οι αρχικοί δικαιοφχοι και οι 
κατιόντεσ αυτϊν, ι οι τάφοι εγκαταλείφκθκαν ολοςχερϊσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ι οι τάφοι δεν 
φζρουν κανζνα διακριτικό ςταυρό με όνομα, κράςπεδο ι κάτι άλλο που να φανερϊνει ότι υπάρχει τάφοσ, 
κα κεωροφνται ελεφκεροι προσ μελλοντικι διάκεςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κατόπιν 
ειςιγθςθσ του αρμοδίου Ρροζδρου. 
Για τουσ τάφουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει νόμιμοσ τίτλοσ και οι οποίοι ςτο παρελκόν 
χρθςιμοποιικθκαν ι εφζροντο ωσ οικογενειακοί και υπάρχουν ςχετικζσ διενζξεισ μεταξφ των 
ενδιαφερόμενων, κα πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ αναγνϊριςισ τουσ ςτθν υπθρεςία του Κοιμθτθρίου προσ 
διερεφνθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι (θ οποία πρόκειται να ςυςτακεί για το λόγο αυτό) και προσ λιψθ 
απόφαςθσ για τθν αναγνϊριςθ ι κατάργθςθ αυτϊν. 
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 Άρκρο 9 ο  –Δωρεάν διάκεςθ τάφων 

Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και εφόςον υπάρχει επάρκεια τάφων, δφναται να παραχωροφνται 
ταφοπζδια για κοινοφσ τάφουσ τριετίασ , τιμισ ζνεκεν πρόςκαιρα ι ςτο διθνεκζσ, δωρεάν για ενταφιαςμό 
προςϊπων, που με τθν εκνικι, δθμοτικι, κοινωνικι δράςθ τουσ προςζφεραν  ςτο Διμο και ςτο Ζκνοσ 
υπθρεςίεσ, ι ζπεςαν κατά τθν εκτζλεςθ υπθρεςιακοφ τουσ κακικοντοσ ι ςε ανκρϊπουσ που διακρίκθκαν 
με εξαίρετεσ πράξεισ. Θ ταφι τουσ δεν δθμιουργεί προχποκζςεισ ταφισ ςυγγενϊν τουσ (ΑΡ 1331/80 ΝοΒ 29 
ςελ. 668). Ιτοι, ο χαρακτιρασ των τάφων αυτϊν είναι προςωποπαγισ, το δικαίωμα των οποίων δεν υπάρχει 
με τθν ανακομιδι του νεκροφ, οπότε ο διμοσ μπορεί να τουσ διακζςει για τθν ταφι άλλων προςϊπων. 
Επίςθσ είναι δυνατό το δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίςει τα οςτά των πιο πάνω νεκρϊν να 
τοποκετοφνται δωρεάν ςε μία από τισ οςτεοκικεσ που υπάρχουν ςτο οςτεοφυλάκιο. 
Οι άποροι, κατόπιν  προςκομίςεωσ  νομίμου  πιςτοποιθτικοφ απορίασ (ι αν είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν 
κατάςταςθ απόρων που τθρεί θ ςχετικι οργανικι μονάδα του Διμου),  δεν  κα  επιβαρφνονται  με  
οποιοδιποτε  τζλοσ  και  ενταφιάηονται  και εκταφιάηονται  δωρεάν, ςε τάφο τριετοφσ  χριςεωσ. Ο 
χαρακτιρασ των τάφων αυτϊν είναι κοινόσ και το δικαίωμα επί αυτϊν εξαντλείται με το πζρασ του 
οριςμζνου χρόνου. Σε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του υπόχρεου για παράταςθ ι μεταφορά των 
οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο  ιςχφουν τα προβλεπόμενα περί αντίςτοιχων τελϊν και δικαιωμάτων. 
Επίςθσ ενταφιάηονται δωρεάν κάτοικοι του Διμου Βζλου-Βόχασ για τουσ οποίουσ - κατόπιν διαπιςτωμζνθσ 
αςτυνομικισ ζρευνασ - δεν προκφπτουν ςυγγενείσ/υπόχρεοι. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ  άςτεγουσ που 
αποβιϊνουν ςτα όρια του Διμου και λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων καταλιγουν ωσ «αγνϊςτων ςτοιχείων». 
Αξιωματικοί εν ενεργεία και οπλίτεσ των Ενόπλων Δυνάμεων και των  Σωμάτων Αςφαλείασ, οι οποίοι 
ζπεςαν υπζρ πατρίδοσ, ενταφιάηονται  για μια πενταετία δωρεάν. 
Βρζφθ μζχρι 2 μθνϊν ενταφιάηονται δωρεάν ςτο ειδικό ταφικό τμιμα βρεφϊν. 
Άρκρο 10 ο  –Ζννοια Ανακομιδισ 

 «Ανακομιδι νεκροφ» ονομάηεται θ μεταφορά γενικά από τον τάφο των οςτϊν του νεκροφ, φςτερα από τθν 
πλιρθ αποςφνκεςθ του ςϊματοσ, για να φυλαχκοφν ι να τοποκετθκοφν ςε άλλο μζροσ. 
Τα οςτά φυλάςςονται ςτο οςτεοφυλάκιο, ςτο χϊρο δθλαδι του κοιμθτθρίου, που είναι ςτεγαςμζνοσ ι 
κλειςτόσ και περιλαμβάνει κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθ φφλαξθ των οςτϊν των ανακομιηόμενων νεκρϊν. 
Εάν δεν πρόκειται να φυλαχκοφν, τα οςτά μετά τθν ανακομιδι τοποκετοφνται ςτο χωνευτιριο.  
Άρκρο 10.1 ο  –Χρόνοι ανακομιδισ – Εκταφισ 

Θ ανακομιδι των νεκρϊν γίνεται όταν λιξει ο οριηόμενοσ χρόνοσ (υποχρεωτικοφ ενταφιαςμοφ ι ζπειτα από 
πικανι παράταςθ που ζχουν λάβει) και απαιτείται θ παρουςία των ςυγγενϊν του νεκροφ, ι αυτοφ που 
φρόντιςε για τον ενταφιαςμό και ζχει καταχωρθκεί «ωσ ςυγγενισ» ςτθν καρτζλα του νεκροφ. Θ αποςτολι 
επιςτολϊν, e-mails, sms, ι τθλεφωνικι επικοινωνία, ι γενικι ανακοίνωςθ τοιχοκολλθμζνθ ςτουσ χϊρουσ 
του νεκροταφείου ι τοποκζτθςθ ςθμειϊματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο επί του τάφου αποτελοφν ενδεικτικοφσ 
τρόπουσ πρόςφορου μζςου ειδοποίθςθσ. Εάν μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μινα από τθ λιξθ τθσ πιο πάνω 
χρονικισ διάρκειασ  δεν προςζλκουν οι ςυγγενείσ του νεκροφ ι ςε περίπτωςθ άρνθςισ των να προβοφν 
ςτθν εκταφι για οιονδιποτε λόγο, αρκεί θ παρουςία ενόσ μόνο εξ αυτϊν. Εάν δεν προςζλκει κανείσ τότε θ 
αρμόδια υπθρεςία του Κοιμθτθρίου προβαίνει ςτθν ανακομιδι και ςτθν τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτο κοινό 
χωνευτιριο. 
Θ ανακομιδι των οςτϊν των ενταφιαςκζντων ςε τάφουσ τριετοφσ ταφισ ενεργείται μετά τθν παρζλευςθ 
τριετίασ από τθν ταφι, με ευκφνθ των πλθςιζςτερων ςυγγενϊν . 
Θ εκταφι των νεκρϊν για αυτοψία ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο πριν να παρζλκει θ τριετία, επιτρζπεται 
μόνο κατόπιν άδειασ τθσ αρμόδιασ ειςαγγελικισ αρχισ και μπορεί να γίνει παρουςία ιερζωσ. 
Εάν μετά τθν παρζλευςθ 2 (δφο) μθνϊν από τθν τριετία οι  ςυγγενείσ δεν ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Υπθρεςία, για τθν ανακομιδι των  οςτϊν ι τθν παράταςθ τθσ ταφισ, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςτθν 
ανακομιδι των οςτϊν, χωρίσ τθν παρουςία των οικείων. Πταν οι ςυγγενείσ δεν ςυναινοφν να γίνει θ 
εκταφι, αφοφ λιξει το χρονικό διάςτθμα των δφο μθνϊν, θ Υπθρεςία ενεργεί μόνθ τθσ τθν εκταφι και 
τοποκετεί τα οςτά ςτο οςτεοφυλάκιο. 
 Άρκρο 11 ο  –Διαδικαςία ανακομιδισ- Εκταφισ 

Θ ανακομιδι των οςτϊν, ενεργείται ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ νομοκεςία  περί  δθμόςιασ  υγείασ. 
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Θ ανακομιδι ενεργείται μετά τθν πάροδο του κακοριςμζνου χρόνου ταφισ και μποροφν να παρίςτανται οι 
ςυγγενείσ των ενταφιαςκζντων και ο Λερεφσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν πλθςιζςτεροι ςυγγενείσ για 
τθν εκταφι, μπορεί να φροντίςει αυτόσ που αρχικά είχε ενδιαφερκεί για τθν ταφι ι και οποιοςδιποτε 
τρίτοσ, αφοφ κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ εκταφισ. 
Για τθν ανακομιδι καταβάλλεται τζλοσ που ορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ςτθ 
ςυνζχεια και μόνο τοποκετοφνται τα οςτά ςτο οςτεοφυλάκιο. 
Οποιαδιποτε ιατροδικαςτικι εξζταςθ που  αφορά  ςτα  οςτά  τα  οποία  ευρίςκονται  εντόσ  των  
Κοιμθτθρίων,  γίνεται  μετά  από  άδεια του  Ειςαγγελζωσ. 
Θ εκταφι παντόσ κανόντοσ από λοιμϊδεσ νόςθμα (ιλαρά, οςτρακιά, κοκκφτθ κ.λ.π.) ι από νόςθμα που 
υπάγεται ςτο Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό, δεν επιτρζπεται πριν παρζλκει τριετία ι δεκαετία αντίςτοιχα 
από τον ενταφιαςμό (άρκρα 2 παρ. 2 και 3 ΡΔ 210/75). 
Σε περίπτωςθ ανακομιδισ και μεταφοράσ των οςτϊν ςε άλλο νεκροταφείο κα πρζπει με φροντίδα των 
ςυγγενϊν/ενδιαφερομζνων να προθγθκεί θ απολφμανςι τουσ 
Θ ταφι των νεκρϊν, θ ανακομιδι και μετακομιδι των οςτϊν, ενεργείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία περί δθμόςιασ υγείασ και με τθν επιμζλεια τθσ υπθρεςίασ των Κοιμθτθρίων. 
Άρκρο 12 ο  –Παράταςθ ταφισ - ανακομιδισ – Εκταφισ 

Με απόφαςθ Δθμάρχου και ζπειτα από αίτθςθ του προςϊπου (δικαιοφχου) που είναι υπεφκυνο για τον 
παραχωρθκζντα για τριετι χριςθ τάφο, για ςοβαρό λόγο και ζπειτα από ειςιγθςθ του αρμόδιου Τμιματοσ 
Κοιμθτθρίων του Διμου (ςτθν οποία ςθμειϊνεται ιδιαίτερα ότι θ παράταςθ δεν κα εμποδίςει τθν ομαλι 
ταφι των νεκρϊν), δφναται θ δυνατότθτα για  παράταςθ τθσ ταφισ για δυο (2) ακόμθ χρόνια και  αφοφ 
καταβλθκεί  προκαταβολικά το δικαίωμα παράταςθσ, το οποίο κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Δικαίωμα παράταςθσ ταφισ καταβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν ανακομιδι των οςτϊν 
διαπιςτωκεί ότι ο νεκρόσ δεν ζχει αποςτεωκεί, και παραμζνει ενταφιαςμζνοσ, προκειμζνου να αποςτεωκεί 
τελείωσ, το οποίο κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (μζχρι και δφο (2) ζτθ 
επιπλζον). 
Αναβολι προγραμματιςμζνθσ εκταφισ δεν επιτρζπεται και ςυνεχίηεται αυτεπαγγζλτωσ από τθν υπθρεςία. 
Ραράταςθ πζραν τθσ διετίασ δεν επιτρζπεται. Κατ' εξαίρεςθ ςε εξαιρετικζσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ θ 
υπθρεςία δφναται να δϊςει, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ του υπόχρεου και κατάκεςθ των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν παράταςθ του ενταφιαςμοφ για εφλογο χρονικό διάςτθμα. Ωσ επείγουςεσ και εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ κεωροφνται: 

I. Θ ζκτακτθ νοςθλεία (πλθν χρόνιων πακιςεων) - (παράταςθ εωσ 3 μινεσ) 
II. Θ ζκτακτθ και προςωρινι απουςία του υπόχρεου ςτο εξωτερικό - (παράταςθ εωσ 3 μινεσ) 
III. Θ φπαρξθ ανιλικων τζκνων που θ εκταφι του κανόντοσ γονζα είναι δυνατό να ζχουν δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ψυχολογία του - (παράταςθ μζχρι τθν ενθλικίωςθ αυτϊν) 
Θ τυχόν παράταςθ ταφισ ιςχφει μόνον μετά τθν καταβολι των προβλεπόμενων δικαιωμάτων/τελϊν και ςε 
κάκε περίπτωςθ πρζπει να καταβάλλονται μζχρι τθν εκάςτοτε θμερομθνία λιξθσ ταφισ του νεκροφ, το δε 
φψοσ κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ υπθρεςία προχωρεί 
ςτθν ανακομιδι των οςτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα των άρκρων 10, 10.1 και 11. 
 Άρκρο 13 ο  –Αναβολι ανακομιδισ 

Αν κατά τθν ανόρυξθ τάφου για τθν ανακομιδι των οςτϊν νεκροφ διαπιςτωκεί ότι θ ςωρόσ δεν ζχει 

αποςτεωκεί πλιρωσ, παραμζνει ςτον τάφο για ζνα ζτοσ ακόμα. Για το χρονικό αυτό διάςτθμα δεν υπάρχει 

καμία οικονομικι υποχρζωςθ (δικαίωμα παράταςθσ) από τον υπόχρεο. 

Άρκρο 14 ο  –Αντικείμενα που βρίςκονται κατά τθν ανακομιδι 

Αντικείμενα τα οποία βρίςκονται κατά τθν εκταφι επάνω ι μζςα ςε Οικογενειακοφσ τάφουσ, των οποίων θ 

χριςθ για οποιοδιποτε λόγο περιζρχεται  ςτο Διμο, κεωροφνται περιουςία του Διμου, αφοφ 

απαγορεφεται θ εξαγωγι οποιουδιποτε αντικειμζνου, που ευρίςκονται επάνω  ι μζςα ςτουσ τάφουσ, για 

λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ζργα τζχνθσ και ζργα που ζχουν ιςτορικι και καλλιτεχνικι αξία 
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παραμζνουν ςτο Νεκροταφείο και κεωροφνται περιουςία του Διμου.  Σε  περίπτωςθ  αμφιςβθτιςεωσ  

αποφαίνεται  οριςτικά  και  τελεςίδικα το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Κατά τθν εκταφι, οι εργολάβοι κθδειϊν είναι υποχρεωμζνοι να τοποκετιςουν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο του 

Κοιμθτθρίου τα είδθ εκταφισ , ωσ ειδικά απορρίμματα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ  κα επιβάλλεται πρόςτιμο 

από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία ι τθν αρμόδια υπθρεςία, ποςοφ 200,00 – 1.000,00 € κατ’ εκτίμθςθ και ανάλογα 

με τθν εφροσ  τθσ ρφπανςθσ και το είδοσ των απορριμμάτων. 

Άρκρο 15 ο  –Φφλαξθ οςτϊν – Οςτεοφυλάκιο 

Θ  φφλαξθ  των  ανακομιηόμενων  οςτϊν  γίνεται μετά από αίτθςθ των ενδιαφερόμενων ςυγγενϊν ςε ειδικό 
κτίριο εντόσ των Κοιμθτθρίων, το οςτεοφυλάκιο. Θ καταςκευι των οςτεοφυλακίων και κυρίδων 
οςτεοκιβωτίων-οςτεοκθκϊν (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων και προδιαγραφϊν ϊςτε να μποροφν να 
τοποκετθκοφν εντόσ τουσ τα αντίςτοιχα οςτεοκιβϊτια) είναι υποχρεωτικι ςε κάκε κοιμθτιριο και γίνεται με 
μζριμνα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  Επίςθσ, θ διαφφλαξθ των οςτϊν ι τθσ τζφρασ γίνεται εντόσ των 
αντίςτοιχων κιβωτίων, με τθν επιμζλεια τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και για διάςτθμα ζωσ 40 ετϊν. Τα 
οςτεοκιβϊτια φζρουν το ονοματεπϊνυμο του νεκροφ και τθν θμερομθνία κανάτου και μετά το πζρασ των 
40 ετϊν εναποτίκενται υποχρεωτικά εντόσ του χωνευτθρίου. 
Θ φφλαξθ των οςτϊν μπορεί να γίνεται και μζςα ςε οικογενειακοφσ τάφουσ,   εφόςον ςυγκατατίκενται οι 
δικαιοφχοι με υπεφκυνθ διλωςι τουσ. 
Πλα τα κοιμθτιρια κα διακζτουν οςτεοφυλάκια, για τθ φφλαξθ των οςτϊν των ανακομιηομζνων νεκρϊν 
(παρ.1 άρκρο 11 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/1979 τεφχοσ Β') κακϊσ και των δοχείων φφλαξθσ τθσ τζφρασ 
ςτισ περιπτϊςεισ καφςεωσ των νεκρϊν. 
Το οςτεοφυλάκιο κα αποτελείται από ςτεγαςμζνο χϊρο ςτον οποίο κα υπάρχουν κατάλλθλεσ κυρίδεσ 
διαςτάςεων τουλάχιςτον 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 μ., για τθν τοποκζτθςθ των οςτεοκθκϊν. Οι κυρίδεσ κα 
κλείνουν με εξωτερικά κυρόφυλλα για να μθν φαίνονται οι κικεσ. (παρ.2 άρκρο 11 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 
424/1979 τεφχοσ Β') Οι κυρίδεσ του οςτεοφυλακίου κα απεικονίηονται ςε ςχεδιάγραμμα και κα 
αρικμοφνται. 
Οι οςτεοκικεσ που κα τοποκετοφνται εντόσ των κυρϊν του οςτεοφυλακίου κα είναι μεταλλικζσ και κα 
καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 
Το δικαίωμα χριςθσ των κυρίδων του οςτεοφυλακίου για τθν διαφφλαξθ των οςτϊν κακορίηεται με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςε εφάπαξ ποςό και για διαρκι χριςθ. 
Για τθ φφλαξθ των οςτϊν για δζκα(10) χρόνια ςε οςτεοφυλάκιο καταβάλλεται προκαταβολικά ειδικό τζλοσ. 
Θ τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτισ κυρίδεσ που ζχουν καταςκευαςτεί ςτο κοιμθτιριο, πραγματοποιείται φςτερα 
από αίτθςθ των ςυγγενϊν του νεκροφ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κυρίδεσ, για μια δεκαετία με τθν 
εφϋάπαξ προκαταβολι του ανωτζρω ειδικοφ τζλουσ. Το ςυγκεκριμζνο τζλοσ χριςθσ κυρίδων 
οςτεοφυλακίου δφναται να ανανεωκεί ζωσ ακόμθ 3 φορζσ – για  δζκα(10)  ζτθ κάκε φορά εφϋάπαξ, για 
κάκε επόμενθ δεκαετία κατόπιν  καταβολισ ανάλογου ποςοφ που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου - και ζωσ τθσ ςυμπλιρωςθσ ςυνολικά των ςαράντα (40) ετϊν παραμονισ ςε οςτεοφυλάκιο. 
Πταν οςτά από το Οςτεοφυλάκιο απορρίπτονται ςτο Χωνευτιριο μετά το πζρασ των ςαράντα ετϊν 
παραμονισ τουσ ςτο Οςτεοφυλάκιο ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπει ο κανονιςμόσ, οι 
οςτεοκικεσ τουσ περιζρχονται ςτο Διμο και με ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ είτε επαναχρθςιμοποιοφνται κατόπιν 
κατάλλθλθσ απολφμανςισ τουσ είτε εκποιοφνται ι καταςτρζφονται και απορρίπτονται εφ' όςον κρίνονται 
ακατάλλθλα. 
Τα οςτεοφυλάκια κα φωτίηονται και κα αερίηονται καλά. (παρ.3 άρκρο 11 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 
424/1979 τεφχοσ Β') 
Σε περίπτωςθ που δεν καταβλθκεί το τζλοσ για τθν φφλαξθ των οςτϊν τότε τα οςτά με ευκφνθ τθσ 
Υπθρεςίασ μεταφζρονται από τισ οςτεοκικεσ και τοποκετοφνται ςτο κοινό χωνευτιριο. 
Οι άποροι ζχουν δωρεάν δικαίωμα χριςθσ οςτεοφυλακίου με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 
 
Άρκρο 16 ο  –Δενδροφφτευςθ 
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Απαγορεφεται θ φφτευςθ  δζνδρων ι κάμνων ςτο χϊρο του Νεκροταφείου, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ Ρραςίνου του Διμου. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ ορίηεται πρόςτιμο ποςοφ 200,00 – 500,00 ευρϊ. 

Τα δζνδρα που εμποδίηουν ι προξενοφν ηθμιζσ με το ριηικό τουσ ςφςτθμα  κόβονται, μετά από ςχετικι 

απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

ΔΙΟΙΚΘΘ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

Άρκρο 17 ο  –  Αρμόδια όργανα 

Θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ των κοιμθτθρίων αςκείται από το Διμο Βζλου-Βόχασ δια των υπθρεςιϊν που 
προβλζπει ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του . 
Τα Κοιμθτιρια των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων και οικιςμϊν λειτουργοφν υπό τθν ευκφνθ των 
προζδρων των δθμοτικϊν κοινοτιτων, των τοπικϊν κοινοτιτων ι των εκπροςϊπων, ςε εφαρμογι τθσ 
παρ.ςτ του άρκρου 82 του ν. 3852/2010 (όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει από τα άρκρα 83 & 84 του Ν. 
4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133), οι οποίοι μεριμνοφν για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, τθ ςυντιρθςθ και 
τθν ευταξία τουσ, προεγκρίνοντασ τθν καταςκευι – επιςκευι ταφικϊν μνθμείων και ανακομιδισ οςτϊν, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό.  
Υπεφκυνοσ  για  τθ   λειτουργία  των  Νεκροταφείων  και  τθν  εφαρμογι   των   διατάξεων   του  παρόντοσ  
Κανονιςμοφ,  είναι  ο εκάςτοτε Ρρόεδροσ τθσ Τοπικισ ι Δθμοτικισ Κοινότθτασ (και το Τοπικό ι Δθμοτικό 
Συμβοφλιο),  ςτον  οποίο  υπάγεται  οργανικά  το Νεκροταφείο -Κοιμθτιριο. Επίςθσ, με απόφαςθ Τοπικοφ 
Συμβουλίου ορίηεται υπεφκυνοσ Τοπικόσ Σφμβουλοσ με αρμοδιότθτα τθν πρόςβαςθ και φφλαξθ του 
κοιμθτθρίου  και ειδικότερα για το άνοιγμα και κλείςιμο των κυρϊν ειςόδου ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ 
ϊρεσ λειτουργίασ του ι αν δεν ορίηεται διαφορετικά από τθν Ανατολι ζωσ τθ Δφςθ του θλίου.  Ο Τοπικόσ 
Ρρόεδροσ δφναται να διακζτει τάφουσ κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ των ενδιαφερόμενων (εφόςον υπάρχει 
διακεςιμότθτα), να τθρεί και να ενθμερϊνει ςχετικά αρχεία (ταφολόγια, κλπ) ςε ςυνεργαςία με τθν 
αρμόδια υπθρεςία δθμοτικϊν κοιμθτθρίων.   
Θ  είςπραξθ  των  τελϊν  και  δικαιωμάτων  και  των  λοιπϊν  εςόδων  του  Νεκροταφείου, γίνεται  από  τθν 
Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου. 
Άρκρο 18ο  –  Ϊρεσ λειτουργίασ 

Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλεσ  τισ  θμζρεσ  τθσ εβδομάδασ από τθν Ανατολι ζωσ τθν Δφςθ του θλίου. 
Με  απόφαςθ του  Δθμάρχου  μπορεί να  οριςκεί  διαφορετικό ωράριο  λειτουργίασ . 
Σε  ϊρεσ  που  δεν  λειτουργεί  το Νεκροταφείο απαγορεφεται  θ  είςοδοσ ςε  οποιονδιποτε. 
Άρκρο 19 ο  – Βιβλία 

Για  τθ  Διοίκθςθ  και  Διαχείριςθ  των Δθμοτικϊν Νεκροταφείων τθροφνται τα  παρακάτω  βιβλία : 

 Βιβλίο  αλφαβθτικοφ  ευρετθρίου  ενταφιαηομζνων 

 Βιβλίο  οικογενειακϊν  τάφων και τάφων τριετοφσ χριςθσ 

 Βιβλίο  φυλαςςόμενων  ςτα οςτεοφυλάκια  οςτϊν 
Υπεφκυνοσ  για  τθν  ενθμζρωςθ  και  κανονικι  τιρθςθ  των βιβλίων  είναι   αρμόδια υπθρεςία θ αρμόδια 
υπθρεςία δθμοτικϊν κοιμθτθρίων  που προβλζπεται από τον Ο. Ε. Υ του Διμου. 
Τα βιβλία οικονομικϊν δοςολθψιϊν (πχ. διπλότυπα είςπραξθσ, ετιςιοι χρθματικοί κατάλογοι είςπραξθσ 
τελϊν, αγοράσ τάφων, κλπ) τθροφνται από τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου. 
 
Άρκρο 20 ο  –Εκτζλεςθ ζργων επί των τάφων 

Θ εκτζλεςθ  ζργων  διακοςμιςεωσ  και  διαμορφϊςεωσ  των οικογενειακϊν  τάφων,   ενεργείται  κατόπιν  
αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ με μζριμνα να τθροφνται 
οι οριηόμενεσ διατάξεισ που αφοροφν τισ διαςτάςεισ των μνθμείων. 
Τα μνθμεία  είναι  ομοιόμορφα . 
Για  τθν  εκτζλεςθ  των ζργων προαπαιτείται ςχετικι  ζγκριςθ των υποβαλλόμενων  ςχεδίων (και  των 
προχπολογιςμϊν  αυτϊν) από  τθν Τεχνικι  Υπθρεςία  του  Διμου, θ  οποία  και  εγκρίνει ςχετικά. Κάκε  
τυχόν  διαφορά  επί  του  τρόπου  τθσ  εκτελζςεωσ  των  επί  των τάφων   ζργων,   ωσ  και  του  ελζγχου   
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τοφτων, επιλφεται  με  αυτοψία, παρουςία   των   Ρροϊςταμζνων   του   Κοιμθτθρίου ι του αρμοδίου  
υπαλλιλου, του  αρμόδιου μθχανικοφ  των Τεχνικϊν  Υπθρεςιϊν  του  Διμου, των  ενδιαφερομζνων και  
ενόσ  Δθμοτικοφ Συμβοφλου. Θ Διεφκυνςθ  Τεχνικϊν  Υπθρεςιϊν  του  Διμου  ζχει  τθν  αποκλειςτικι 
ευκφνθ  ομοιόμορφθσ  εκτζλεςθσ  ζργων και  επίβλεψισ  τουσ. 
 
 
Άρκρο 21 ο  – Καταςκευι ζργων-τάφων 

Οι επιςκζπτεσ του χϊρου, οι εργατοτεχνίτεσ, τα Γραφεία Κθδειϊν κακϊσ επίςθσ και οι εργολάβοι, 
καταςκευαςτζσ τάφων και γενικά οι εργολιπτεσ καταςκευισ ζργων, υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται 
αυςτθρά προσ τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων και  τισ   υποδείξεισ  
τθσ  Υπθρεςίασ.. 
Δεν  επιτρζπεται  θ χρθςιμοποίθςθ  χϊρου  του  Κοιμθτθρίου  για  τθν  αποκικευςθ  υλικϊν  ι  για  τθν  
απόρριψθ  άχρθςτων  υλικϊν,  οφτε προςωρινά. 
Απαγορεφεται κάκε ενζργεια εργολάβων, καταςκευαςτϊν διακοςμιςεωσ και διαμορφϊςεωσ τάφων, 
μαρμαρογλυπτϊν ι άλλων που εκτελοφν ζργα ςτο Δθμοτικό κοιμθτιριο, που ςκοπό κα ζχει ςτθ προςζλευςθ 
πελατϊν, τθν διατάραξθ τθσ κοςμιότθτασ και ευταξίασ ςτο κοιμθτιριο, λόγω επαγγελματικϊν 
ανταγωνιςμϊν ι διαπραγματεφςεων με τουσ πελάτεσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ χϊρων του 
κοιμθτθρίου για αποκικευςθ υλικϊν ι για απόρριψθ παλαιϊν υλικϊν.  
Μετά   το πζρασ των εργαςιϊν, οι  εργολιπτεσ υποχρεοφνται  ςτθν    απομάκρυνςθ   των   υπόλοιπων 
υλικϊν και  ςτθν επαναφορά   του περιβάλλοντοσ  χϊρου  πζριξ  του  τάφου,  ςτθν  αρχικι  κατάςταςθ . 
Μετά τθν ανακομιδι, τα υλικά των μνθμείων και  οποιοδιποτε άλλο υλικό βρίςκεται πάνω από αυτά, 
περιζρχονται ςτο Διμο. Τα  υλικά  αυτά  μποροφν  να  επαναχρθςιμοποιθκοφν  ι να  εκποιοφνται 
ακολουκϊντασ  τθ  νόμιμθ  διαδικαςία. 
Θ υποχρζωςθ αποκομιδισ ογκωδϊν άχρθςτων υλικϊν ι μπαηϊν, ςυνεπεία των ζργων καταςκευισ ι 
ςυντιρθςθσ των μνθμείων καταλογίηεται ςε βάροσ των ςυγγενϊν ι του υπόχρεου χριςθσ ωσ πρόςτιμο. 
(ΥΡ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 
Οποιαδιποτε παράβαςθ των ανωτζρω επιςφρει τθν επιβολι προςτίμου ποςοφ 500,00 – 1.000,00 €. 
Πςοι διατθροφν τάφουσ ςε Δθμοτικό κοιμθτιριο είναι υποχρεωμζνοι να ζχουν αυτοφσ ςε καλι και ευπρεπι 
κατάςταςθ και να ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ. Τάφοι που ζχουν ανάγκθ επιςκευισ για 
λόγουσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ και υγείασ πρζπει να επιςκευάηονται υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ 
χριςθσ, ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία που δίνεται από τθν υπθρεςία, διαφορετικά οι εργαςίεσ αυτζσ 
εκτελοφνται από το Διμο με δαπάνεσ του και για λογαριαςμό των υπόχρεων, και χρεϊνει τα δαπανθκζντα 
ςτουσ δικαιοφχουσ του τάφου. 
Αντικείμενα (κινθτά πράγματα) τα οποία βρίςκονται κατά τισ ανακομιδζσ πάνω ι μζςα ςτουσ τάφουσ , 
επιςτρζφονται ςτουσ δικαιοφχουσ ι τουσ κλθρονόμουσ ι τουσ υπόχρεουσ των τάφων, εφ' όςον παρίςτανται 
αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου κατά τθν ανακομιδι. Εάν δεν παραβρίςκεται κανείσ από τουσ ανωτζρω 
τότε τα αντικείμενα αυτά περιζρχονται ςτο Διμο. 
Κάκε είδουσ μάρμαρα και αντικείμενα που προζρχονται από ανακομιδζσ ι από παράλειψθ χριςθσ 
περιζρχονται ςτο Διμο, φυλάςςονται και διατίκενται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου. Δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ από τουσ χϊρουσ του κοιμθτθρίου κάκε είδουσ αντικείμενα 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 
Σε εμφανι ςθμεία του κοιμθτθρίου τοποκετοφνται πίνακεσ που αναγράφονται τα δικαιϊματα και οι 
υποχρεϊςεισ του διμου κακϊσ και των δικαιοφχων ι ςυγγενϊν των νεκρϊν. Επίςθσ τοποκετοφνται 
πινακίδεσ ενδεικτικζσ των αρικμϊν των τάφων και των δρόμων του κοιμθτθρίου. Οι επιγραφζσ πάνω ςτουσ 
τάφουσ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Πταν πρόκειται για αλλοδαποφσ που ζχουν ενταφιαςτεί 
επιτρζπονται ξενόγλωςςεσ επιγραφζσ με τθν προχπόκεςθ ότι ςτθ ςυνζχεια κα υπάρχει μετάφραςθ αυτϊν 
ςτθν Ελλθνικι. 
ΣΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Άρκρο 22ο  –Επιβολι, Βεβαίωςθ και Είςπραξθ τελϊν και δικαιωμάτων 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτα δθμοτικά κοιμθτιρια καταβάλλονται τζλθ που κακορίηονται με απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 
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Τα  προβλεπόμενα  από  τον παρόντα  Κανονιςμό  τζλθ  και δικαιϊματα του  Δθμοτικοφ  Νεκροταφείου  
επιβάλλονται  βάςθ  του  άρκρου  19  του από 24/9 – 20/10/1958  Β Δ «Ρερί  των Ρροςόδων  Διμων και  
Κοινοτιτων», βεβαιϊνονται  και  ειςπράττονται  βάςει  του  ΝΔ  318/69 «Ρερί  βεβαιϊςεωσ  και  
ειςπράξεωσ  των  εςόδων  των  Διμων  και  Κοινοτιτων» και  των  ςχετικϊν περί οικονομικισ  διοικιςεωσ  
και  λογιςτικοφ  των  Διμων διατάξεων   όπωσ ιςχφουν και  διατίκενται  για  τθ    ςυντιρθςθ και  λειτουργία  
των  Νεκροταφείων. 
Σα έζοδα ηοσ δήκοσ από ηα θοηκεηήρηα είλαη δηθαηώκαηα ή ηέιε ποσ επηβάιιοληαη γηα ηελ κερηθή ή οιηθή 
θάισυε ηφλ δαπαλώλ ζσληήρεζες θαη ηες ιεηηοσργίας ασηώλ. 
 
Σα τζλθ για παροχι υπθρεςιϊν του παρόντοσ κανονιςμοφ περιλαμβάνουν: 
 

α/α Κ.Α. ΕΟΔΟΤ ΠΙΝΑΚΑ: ΣΕΛΘ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΟΣΟ 

1 0412.01 Δικαίωμα ενταφιαςμοφ για τριετι χριςθ (ΑΡΘΡΟ – 5)  

2 0411.01 Δικαίωμα ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου (ΑΡΘΡΟ – 6)  

3 0412.02 Δικαίωμα ταφισ ςε  οικογενειακό τάφο (ΑΡΘΡΟ – 7)  

4 0412.03 Δικαίωμα ανόρυξθσ τάφου (ΑΡΘΡΟ – 21)  

5 0414.01 Δικαίωμα ανακομιδισ (ΑΡΘΡΟ – 11)  

6 0414.02 Δικαίωμα ανακομιδισ και μεταφοράσ οςτϊν για νζα ταφι 
(ΑΡΘΡΟ – 12) 

 

7 0414.03 Δικαίωμα ανακομιδισ με ειςαγγελικι εντολι (ΑΡΘΡΟ – 11)  

8 0417.01 Τζλθ ςυντιρθςθσ &  κακαριότθτασ νεκροταφείων ανά ζτοσ  
(ΑΡΘΡΑ – 5, 7§7 και 7.1) 

 

9 0415.01 Εφ' άπαξ τζλοσ χριςθσ κυρίδων οςτεοφυλακίου για φφλαξθ 
οςτϊν για δζκα (10) χρόνια και τζλοσ ανανζωςθσ για κάκε 
επόμενθ δεκαετία (ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 40 ετϊν ςυνολικά) 
(ΑΡΘΡΟ – 15) 

 

10 0412.04 Τζλοσ μεταφοράσ οςτϊν από άλλο κοιμθτιριο ςτο δθμοτικό 
κοιμθτιριο είτε για τθ φφλαξθ αυτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο (εφόςον 
είναι ςε λειτουργία) (ΑΡΘΡΟ – 15) 

 

11 0413.01 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθ ταφισ) τθσ ανακομιδισ των 
νεκρϊν, που ενταφιάςτθκαν ςε τριετοφσ διάρκειασ τάφουσ, το 
οποίο κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. (μζχρι και δφο (2) ζτθ επιπλζον), φςτερα από 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ  των οικείων. (ΑΡΘΡΟ – 5) 

 

12 0413.02 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθ ταφισ) ςτθν περίπτωςθ που ο 
νεκρόσ δεν ζχει αποςτεωκεί, και παραμζνει, (μζχρι και δφο (2) 
ζτθ επιπλζον). (ΑΡΘΡΟ – 5) 

 

13 0417.03 Τζλοσ αποκομιδισ ογκωδϊν απορριμμάτων νεκροταφείων 
κακϊσ και το τζλοσ διάκεςθσ ανά ογκϊδεσ αντικείμενο (ανάλογα 
με το βάροσ του, το είδοσ του κτλ.) (εντόσ του χϊρου των 
κοιμθτθρίων) (ΑΡΘΡΟ – 21) 

 

14 0417.04 Τζλοσ δικαιϊματοσ από τον δικαιοφχο για κατάλθψθ ζκταςθ 
περιςςότερθσ τθσ παραχωρθμζνθσ ι τθσ ςυνικουσ 
παραχωρθκείςασ με βάςθ τον Κανονιςμό Κοιμθτθρίων θ οποία 
δεν προςφζρεται για τθ δθμιουργία τάφου (από τθν ψιφιςθ του 
κανονιςμοφ και εφεξισ) (ΑΡΘΡΟ – 6) 

 

 

Τα  τζλθ και τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τον παρόντα Κανονιςμό κακορίηονται  και 

αναπροςαρμόηονται με αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (Ν.4735/2020) οι οποίεσ δθμοςιεφονται 

ςτθν είςοδο του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Βζλου-Βόχασ. 

 

ΑΔΑ: ΨΓΒΗΩ9Π-Φ57



 18 

ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο 23 ο    

Για  κάκε  είδουσ  ζςοδα  του  Νεκροταφείου  που  δεν  προζρχονται  από    τα τζλθ και δικαιϊματα, 
ειςπράττονται  και  βεβαιϊνονται  οίκοκεν ςαν  ζςοδα  του  Διμου. 
Απαγορεφεται  θ  είςοδοσ  επαιτϊν  και  ατόμων  που  ςυνοδεφουν  ηϊα.    Απαγορεφεται  θ  ζκκεςθ 
πζνκιμων αντικειμζνων και ςυναφϊν  ειδϊν, θ εγκατάςταςθ  διαφθμίςεων  οποιαςδιποτε  μορφισ,  κακϊσ  
και  οποιαςδιποτε  μορφισ πϊλθςθ  αντικειμζνων,  τόςο  εντόσ  του  Νεκροταφείου,  όςο  και  επί  του  
κοινόχρθςτου  χϊρου  εκτόσ. 
Θ είςοδοσ και θ παραμονι ςτα Δθμοτικά Νεκροταφεία απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν 
Ανατολι και μετά τθν Δφςθ του Θλίου. 
Κάκε  είδουσ  δωρεζσ  δθμοτϊν  υπζρ  του  Δθμοτικοφ  Κοιμθτθρίου  γίνονται αποδεκτζσ από  το Διμο, 
ςφμφωνα  με  τθ  νόμιμθ  διαδικαςία   και  χρθςιμοποιοφνται,  ςφμφωνα  με  τθν  επικυμία  των  δωρθτϊν,   
εφόςον  δεν  αντίκειται  ςτο  Νόμο  ι  ςτθν  θκικι. 
Τα Γραφεία Τελετϊν και Μνθμόςυνων, κακϊσ και όλοι  οι  διατθροφντεσ τάφουσ  ςτο  Δθμοτικό  Κοιμθτιριο,  
υποχρεοφνται να  τθροφν  ότι  προβλζπεται  ςτον  παρόντα  Κανονιςμό  και  να  ςυμμορφϊνονται  προσ  τισ  
υποδείξεισ των αρμόδιων  Υπθρεςιϊν, ωσ  προσ  τθν  καλαιςκθςία  του και  τθν  ομοιομορφία  του. 
Τάφοι  που χρειάηονται  επιςκευι  για  λόγουσ εξωτερικισ  εμφάνιςθσ και  υγείασ,  πρζπει  να  
επιςκευάηονται  υποχρεωτικά  από  τουσ δικαιοφχουσ    χριςεωσ,  εντόσ  ςυγκεκριμζνθσ  προκεςμίασ  που 
ορίηει  θ  αρμόδια Υπθρεςία. Σε  διαφορετικι  περίπτωςθ  οι  εργαςίεσ  εκτελοφνται  από  το Διμο, με   
δαπάνεσ  και  για  λογαριαςμό  των  υπόχρεων , εφαρμόηοντασ  ςτθ  ςυγκεκριμζνθ  περίπτωςθ  τα  ςχετικά  
περί  Βεβαιϊςεωσ  και Ειςπράξεωσ των  Δθμοτικϊν  Εςόδων, διατάξεων . 
Απαγορεφεται  κάκε ενζργεια  μαρμαρογλυπτϊν  που  εκτελοφν  ζργα ςτα Δθμοτικά  Κοιμθτιρια,  θ  οποία  
αποβλζπει εμφανϊσ  και  εκδιλωσ ςτθν   προςζλκυςθ  πελατϊν  ςτο  χϊρο  του  Κοιμθτθρίου,  πολφ  
περιςςότερο,  κάκε   διατάραξθ  τθσ  ευταξίασ  και  τθσ  κοςμιότθτασ   ςτουσ   χϊρουσ  αυτοφσ . 
Απαγορεφεται  οποιαδιποτε  παρζμβαςθ  ςτον  περιβάλλοντα  χϊρο,  χωρίσ  τθν  άδεια  και  ζγκριςθ  τθσ  
Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων ι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
Απαγορεφεται ςτο  υπαλλθλικό  και  εργατοτεχνικό  προςωπικό  των  Κοιμθτθρίων κάκε  ανάμειξθ  και  
ενζργεια,  που  ζχει  ςχζςθ  με  τθ ςφςταςθ  εργολθπτϊν  ςε  ενδιαφερόμενεσ  οικογζνειεσ,  για  καταςκευι 
ζργου  επί  τάφου. Σε  περίπτωςθ  παραβάςεωσ  κινείται  θ  πεικαρχικι  διαδικαςία,  που προβλζπεται  από  
το  Νόμο . 
Το  υπαλλθλικό  και  εργατοτεχνικό προςωπικό του Κοιμθτθρίου πρζπει  να  ςυμπεριφζρεται  ευπρεπϊσ  και  
με  τθν  προκυμία  και  ςοβαρότθτα, που  αρμόηει  ςτο  χϊρο. 
Θ  Αρμόδια  για  τθν  καλλιζργεια  και  τθ  ςυντιρθςθ  του  πραςίνου του  Κοιμθτθρίου,  είναι  θ  Υπθρεςία  
Ρραςίνου  του  Διμου  Βζλου-Βόχασ. 
Οςτά μποροφν να εξζλκουν από το Κοιμθτιριο, μόνο για να μεταφερκοφν ςε άλλο Κοιμθτιριο, και για 
εγκλθματολογικοφσ – επιςτθμονικοφσ λόγουσ, κατόπιν άδειασ Ειςαγγελζα. 
Άρκρο 24ο    

Για  περιπτϊςεισ  που  δεν  προβλζπονται  από  τον  παρόντα  Κανονιςμό, μποροφν  αυτζσ  να  

ςυμπεριλθφκοφν  ςτα  άρκρα  του  Κανονιςμοφ,  μετά από  ςχετικι  απόφαςθ  του  Δθμοτικοφ  Συμβουλίου. 

Άρκρο 25 ο – Ψυκτικοί Νεκροκάλαμοι 

Σε κάκε υφιςτάμενο  Κοιμθτιριο του Διμου Βζλου-Βόχασ και εφόςον απαιτείται από τισ κείμενεσ διατάξεισ 

δφναται να δθμιουργθκεί ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ (με μζριμνα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ αν υπάρχουν οι 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, διακζςιμοσ  χϊροσ, κλπ), εντόσ του οποίου τοποκετείται ψυκτικόσ κάλαμοσ, για 

τθν παραμονι των ανκρωπίνων ςωμάτων μζχρι τθν ταφι, αφοφ προθγοφμενα προςκομιςκεί το αντίςτοιχο 

πιςτοποιθτικό κανάτου. 
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Άρκρο 26 ο  – Δωρεζσ 

Κάκε είδουσ δωρεζσ δθμοτϊν υπζρ των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων γίνονται αποδεκτζσ από το Διμο και 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν επικυμία των δωρθτϊν. 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο 27 ο   

- Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο των Κοιμθτθρίων με ηϊα. 
- Δεν επιτρζπεται θ επαιτεία, θ εγκατάςταςθ μικροπωλθτϊν και θ πϊλθςθ κεριϊν ςτο χϊρο ι ςτισ ειςόδουσ 
των Κοιμθτθρίων. 
- Κάκε επιςκζπτθσ οφείλει να δείχνει τον απαιτοφμενο ςεβαςμό και να τθρεί τθν τάξθ και τθν ευκοςμία.  
- Απαγορεφεται κάκε καταςκευι (βρφςθ, παγκάκια κ.λπ.) ι φφτευςθ δζνδρων ςε κοινόχρθςτο χϊρο των 
κοιμθτθρίων, διαφορετικά κα απομακρφνεται από τον ςυγγενι με ευκφνθ του καταςκευαςτι ι από το Διμο 
και το κόςτοσ κα καταλογίηεται ςτον ςυγγενι του νεκροφ ι ςτον καταςκευαςτι που λειτουργεί κατ’ εντολι 
ςυγγενι του νεκροφ, ο οποίοσ ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ.      
Άρκρο 28 ο    

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ κατά περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία  
υποχρεοφται να ορίςει και να ειςθγθκεί τθν παράβαςθ προσ τθν οικονομικι υπθρεςία θ οποία με ενζργειζσ 
τθσ κα καταλογίςει και το πρόςτιμο για τον παραβάτθ το οποίο προβλζπεται από τον παρόντα κανονιςμό.  
Ρρόςτιμα τα οποία δεν προβλζπονται ςτο παρόντα κανονιςμό δφναται να προβλεφκοφν ςε νζα απόφαςθ.  
- Το πρόςτιμο (εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ςαφϊσ ορίηεται ςε οριςμζνα άρκρα του παρόντοσ 
κανονιςμοφ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποςό του τζλουσ ταφισ και μεγαλφτερο από το διπλάςιο 
του ποςοφ τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ οικογενειακοφ τάφου. 
 
- Κάκε πρόςτιμο επιβάλλεται ζπειτα από γνωςτοποίθςθ τθσ παράβαςθσ ςτον παραβάτθ και το πζρασ 
εφλογθσ προκεςμίασ δζκα θμερολογιακϊν θμερϊν (προσ ςυμμόρφωςθ και αποκατάςταςθ τθσ παράβαςθσ 
ςτθν πρότερθ κατάςταςθ) κακϊσ και εξζταςθ των εγγράφων απόψεϊν του εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ παράβαςθσ ςτον παραβάτθ. 
 
 - Σε περίπτωςθ που ο παραβάτθσ αμελιςει να υποβάλλει απόψεισ το πρόςτιμο επιβάλλεται εριμθν του. Ο 
παραβάτθσ ςε κάκε περίπτωςθ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τον ιςχφοντα κανονιςμό. 
 Άρκρο 29 ο   

Ρεριπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από τον παρόντα Κανονιςμό ρυκμίηονται μετά από ειςιγθςθ του 

Δθμάρχου με αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που εγκρίνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Άρκρο 30 ο   

Ο  παρϊν  Κανονιςμόσ  ιςχφει  αμζςωσ  μετά τθν  ζγκριςθ και δθμοςίευςι του, όπωσ προβλζπει ο Κϊδικασ 
Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006). 
Με τθν ψιφιςθ και εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ,  καταργείται κάκε προθγοφμενοσ και κάκε 
απόφαςθ που δεν είναι ςφμφωνθ  με αυτόν. 

  Ο Προχστάμενος Γιεύθσνσης Περιβάλλοντος 
Γρ. Βαμβάτσικος Παναγιώτης  

  ΤΔ13- Τετν.Γεφπον. (ΜSc., PhD)  
 

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Σροποποιεί τθν υπϋ αρικμ. 23/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων Διμου Βζλου Βόχασ», ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου και τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε 

νζα Κανονιςμό Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων, ωσ κάτωκι:  

ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο  1 ο  –Αντικείμενο του Κανονιςμοφ – Αρμοδιότθτα 

Ο παρϊν κανονιςμόσ, αποτελεί κανονιςτικοφ περιεχομζνου διοικθτικι πράξθ και ζχει ωσ 

αντικείμενο τθν κακιζρωςθ λεπτομερϊν κανόνων για τθ διοίκθςθ, τθ διαχείριςθ και τθ λειτουργία 

των κοιμθτθρίων που βρίςκονται ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου Βζλου-Βόχασ. 

Επιςθμαίνεται ότι πρόςτιμα που αναφζρονται ςτο παρόν κανονιςμό δεν αφοροφν τθν 

διαμορφωμζνθ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτα κοιμθτιρια ζωσ και ςιμερα, αλλά επιβάλλονται 

εφεξισ με τθν ψιφιςι του. 

Στισ αρμοδιότθτεσ Διμων και Κοινοτιτων ανικει ο κακοριςμόσ των χϊρων για τθ δθμιουργία 

κοιμθτθρίων και θ παροχι γνϊμθσ για τον  κακοριςμό χϊρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν κακϊσ και θ 

δθμιουργία, ςυντιρθςθ και λειτουργία κοιμθτθρίων και κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν κακϊσ και 

θ χοριγθςθ άδειασ ταφισ και αποτζφρωςθσ νεκρϊν. (άρκρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεφχοσ Α') (παρ.1 άρκρο 1 ΑΝ 

582/68) (άρκρο 190 Ρ.Δ. 14/99- Κ.Β.Ρ.Ν.) 

Θ χοριγθςθ άδειασ ταφισ ζχει καταργθκεί, και αντί αυτισ κα χρθςιμοποιείται θ λθξιαρχικι πράξθ 

κανάτου, θ οποία κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία ενταφιαςμοφ. (ΥΡ.ΕΣ. εγκ. 

9/131360/12503/2013/08.05.2013). 

Στθν αρμοδιότθτα των διμων υπάγεται θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ όχι μόνο των κοιμθτθρίων που 

οι ίδιοι ιδρφουν, αλλά όλων των λειτουργοφντων κοιμθτθρίων, ανεξάρτθτα από τον τρόπο ίδρυςισ 

τουσ, εκτόσ από:  

• τα μθ λειτουργοφντα εκκλθςιαςτικά κοιμθτιρια, 
• τουσ χϊρουσ ταφισ ςε μοναςτιρια και θςυχαςτιρια και 
• τουσ μεμονωμζνουσ τάφουσ ςε περιβόλουσ ενοριακϊν ναϊν και ιδρυμάτων 
Στθν αρμοδιότθτα των Διμων και Κοινοτιτων ζχει ανατεκεί θ ρφκμιςθ όλων των ηθτθμάτων που 

αφοροφν τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ όλων των κοιμθτθρίων τθσ χϊρασ, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και αυτά που ιδρφκθκαν κατά το παρελκόν από ενοριακοφσ ναοφσ και τουσ 

ανικουν κατά κυριότθτα (ΣτΕ 4850/97 Τμ. Στ'). Εντοφτοισ, με τθν ρφκμιςθ του άρκρου 56§1του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ 197Α) ορίηεται ότι: «θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ των μθ ενοριακϊν ορκοδόξων 

ιερϊν ναϊν εντόσ των κοιμθτθρίων, αςχζτωσ τθσ νομικισ τουσ μορφισ, αςκείται είτε από το 

Εκκλθςιαςτικό υμβοφλιο τθσ οικείασ Ενορίασ, είτε από υμβοφλιο που ορίηει ο επιχϊριοσ 

Μθτροπολίτθσ». 

Οι διμοι υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ζγκαιρα τουσ απαιτοφμενουσ για τθν ίδρυςθ ι τθν 

επζκταςθ των κοιμθτθρίων χϊρουσ (άρκρο 1 παρ. 2 ΑΝ 582/68), προβαίνοντασ, αν χρειάηεται, ςε 
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αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ αςτικϊν ι αγροτικϊν ακινιτων (άρκρο 211 παρ. 1 εδάφιο η' Ν 

3463/2006). 

Ο παρϊν κανονιςμόσ κα ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ επζκταςθσ ι ίδρυςθσ νζων κοιμθτθρίων κατά 

τα προβλεπόμενα. 

Άρκρο 2ο  –  Νομικό Πλαίςιο – Τφιςτάμενα κοιμθτιρια 

Θ λειτουργία των κοιμθτθρίων του Διμου Βζλου-Βόχασ διζπεται από τισ κάτωκι βαςικζσ διατάξεισ: 

 Του Β. Δ 542/61 «Ρερί των τθρθτζων υπό των Διμων και Κοινοτιτων βιβλίων και του τφπου 
αυτϊν .» 

 Του Α. Ν 445/1968.(ΦΕΚ225/Α/68) «Ρερί νεκροταφείων και ενταφιαςμοφ» 

 Του Α.Ν 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α/68) «Ρερί Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Κοιμθτθρίων» 

 Του Ρ. Δ 210/1975 «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν» 

 Του Αςτικοφ Κϊδικα –άρκρα 966 και 970 

 Του ν. 547/1977 «Ρερί διοικιςεωσ και διαχείριςθσ των μθ Ενοριακϊν Ναϊν των 
Κοιμθτθρίων» (ΦΕΚ 56/1977) 

 Τθσ ςχετικισ περί εςόδων Ο. Τ. Α νομοκεςίασ 

 Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν.3463/06 ) 

 Τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ περί Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων νομοκεςίασ, 

 Του Ν 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.» 

 Νόμοσ 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ+» 

 Του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο. Ε. Υ )του Διμου 

  
Ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ ζχει ςτθν περιφζρειά του τα εξισ κοιμθτιρια: 

Α/Α ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ Ι.ΝΑΟΙ ΕΝΣΟ ΚΟΙΜΘΣΘΡΙΩΝ 

1. ΒΕΛΟ ΑΓΛΟΣ  ΛΩΑΝΝΘΣ 

2. ΕΛΛΘΝΟΧΩΛ ΔΕΝ ΕΧΕΛ 

3. ΚΟΚΚΩΝΛ ΕΧΕΛ ΑΡΕΝΑΝΤΛ ΤΟΝ ΑΓΛΟ ΝΛΚΟΛΑΟ 

4. ΚΘΝΕΣ ΑΝΑΛΘΨΕΩΣ 

5. ΝΕΑΝΤΗΑ ΔΛΡΛΑ ΑΡΟ ΑΓΛΟΣ ΒΛΑΣΛΟ 

6. ΡΟΥΛΛΤΣΑ ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

7. ΣΤΛΜΑΓΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΛ 

8. ΤΑΣΛΝΑ ΑΓΛΑ ΣΩΤΘΑ 

9. ΗΕΥΓΟΛΑΤΛΟ ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 

10. ΒΑΧΑΤΛ ΑΓΛΟΣ ΑΛΕΞΛΟΣ 

11. ΒΟΧΑΪΚΟ ΑΓΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ 

12. ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΤΛΑ ΑΓΛΟΣ ΣΑΒΑΣ 

13. ΜΡΟΛΑΤΛ ΑΓΛΟΛ ΑΝΑΓΥΟΛ 

14. ΣΟΥΛΘΝΑΛ  ΑΝΑΛΘΨΕΩΣ 

15. ΧΑΛΚΕΛΟΥ ΑΓΛΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

16. ΚΑΛΕΝΤΗΛ ΑΓΛΟΣ ΚΩΜΑΣ 
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Τα ωσ άνω αναφερόμενα κοιμθτιρια απεικονίηονται κατά προςζγγιςθ ςε ψθφιακζσ φωτογραφίεσ 

(και απεικονίςεισ από το ελεφκερο λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα με τθν επωνυμία: GoogleEarth@) 

με αρικμιςεισ τάφων που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ κανονιςμοφ ζωσ τθν 

αντικατάςταςι τουσ από αντίςτοιχα τοπογραφικά διαγράμματα (ταφολόγια – άρκρο 5).  

Εντόσ των χϊρων των κοιμθτθρίων υποχρεωτικά καταςκευάηονται Οςτεοφυλάκια ςφμφωνα με  

τθν κείμενθ νομοκεςία. Επιπλζον όπου δεν υπάρχουν ιδθ αλλά προβλζπονται, δφναται να 

καταςκευαςτοφν βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπωσ: νεκροκάλαμοι,  αίκουςεσ αναμονισ με 

αποχωρθτιρια και νιπτιρεσ για χριςθ από το κοινό, κυλικείο και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ αναγκϊν 

διοικιςεωσ (γραφεία, ιματιοφυλάκια εργατϊν, αποχωρθτιρια νιπτιρεσ, αποκικθ για υλικά και 

εργαλεία, φυλάκιο, κατάλλθλο χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ απορριμμάτων). 

Άρκρο 3ο  –Νομικόσ Χαρακτθριςμόσ – Οριςμοί - Ζννοιεσ   

• Τα κοιμθτιρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνθμεία χαρακτθρίηονται ωσ πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ 

(άρκρα 3 παρ. 1 και 5 Α.Ν. 582/68), κατά τθν ζννοια του άρκρου 966 και 970 του Αςτικοφ Κϊδικα 

επί των οποίων κατά τα άρκρα 966 του Αςτικοφ Κϊδικα μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό 

δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί οριςμζνου χϊρου ταφισ και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά 

εννόμων ςχζςεων (οιαςδιποτε μεταβιβάςεωσ προσ τρίτουσ δια πράξεων εν ηωι ι αιτία κανάτου), 

όπωσ θ εκποίθςθ, θ μίςκωςθ θ χρθςικτθςία , θ κατάςχεςθ και θ υποκικευςθ. 

• Θ παραχϊρθςθ ιδιαιτζρου δικαιϊματοσ ταφισ από τον Διμο, αποτελεί διοικθτικισ φφςεωσ 

παραχϊρθςθ αδείασ χριςεωσ δθμοτικοφ πράγματοσ και θ περιζλευςθ του τάφου ςτο Διμο κατά 

τθν διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ, προχποκζτει παραίτθςθ του δικαιοφχου (γνωμοδότθςθ 326/1981 

του Ν.Σ.Κ.). Οι ςχετικζσ πράξεισ του Διμου είναι εκτελεςτζσ διοικθτικζσ πράξεισ. 

• Ο χϊροσ για τον οποίο παρζχεται δικαίωμα χριςθσ δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο εκείνου 
προσ τον οποίο ζγινε θ παραχϊρθςθ και απαγορεφεται θ μεταβίβαςι του ςε ειδικοφσ (πϊλθςθ, 
δωρεά, ανταλλαγι) και κακολικοφσ (κλθρονομιά, διακικθ) διαδόχουσ του (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 
582/68). 
• Τα κζματα που ςχετίηονται με τθ διοίκθςθ, τθ διαχείριςθ, τα τζλθ ι δικαιϊματα και γενικά με τθ 
λειτουργία του κοιμθτθρίου, ρυκμίηονται με κανονιςμοφσ που ψθφίηουν τα δθμοτικά ςυμβοφλια 
(άρκρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/68). 
• Οςτεοφυλάκιο είναι ο ςτεγαςμζνοσ κλειςτόσ χϊροσ του κοιμθτθρίου με κατάλλθλεσ υποδοχζσ 
φφλαξθσ οςτϊν μετά τθν ανακομιδι. 
• Χωνευτιριο είναι ο χϊροσ ςτο ζδαφοσ των κοιμθτθρίων που κα χρθςιμοποιείται για τθν 
τοποκζτθςθ των οςτϊν ανακομιηόμενων νεκρϊν. 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θ εςωτερικι λειτουργία των Υπθρεςιϊν του Κοιμθτθρίου ρυκμίηεται από τον Κανονιςμό αυτό και 

τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

Άρκρο 4ο  –  Ενταφιαςμόσ νεκρϊν 

Τα  κοιμθτιρια του Διμου  Βζλου-Βόχασ  είναι προοριςμζνα για τον εντόσ αυτϊν ενταφιαςμό 

παντόσ νεκροφ, αςχζτωσ κρθςκεφματοσ ι εκνικότθτοσ (άρκρο 6 παρ.1 ΑΝ 582/68). 
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Οι διμοι και οι κοινότθτεσ υποχρεοφνται να παραχωροφν εντόσ των ανθκόντων ςε αυτοφσ 

κοιμθτθρίων, χϊρο για τον ενταφιαςμό παντόσ κανόντοσ δθμότθ ι μθ και παντόσ άλλου, εντόσ τθσ 

περιφζρειασ τουσ, κανόντοσ ανκρϊπου, ανεξαρτιτωσ αν ο κανϊν ιταν θμεδαπόσ ι αλλοδαπόσ 

χριςτιανόσ ι μθ. (άρκρο 6 παρ.2 ΑΝ 582/68) 

 Για τον ενταφιαςμό των μθ ορκοδόξων ι των αλλοκριςκων υποχρεοφνται, κατόπιν ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ τθσ οικείασ Λεράσ Μθτροπόλεωσ, να κακορίςουν ιδιαίτερο χϊρο εντόσ του δθμοτικοφ ι 

κοινοτικοφ κοιμθτθρίου. (άρκρο 6 παρ.3 ΑΝ 582/68) 

Απαγορεφεται θ ταφι εκτόσ τθσ περιοχισ των κοιμθτθρίων και ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των 

Μοναςτθριϊν και των Θςυχαςτθρίων κακϊσ και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμζνου για τον 

ενταφιαςμό προςωπικοτιτων, που προςζφεραν ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτο ίδρυμα, κακϊσ και ςε 

όςεσ περιπτϊςεισ προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία και δεν αναφζρονται ςτο παρόντα κανονιςμό. 

Θ ταφι των νεκρϊν γίνεται μζςα ςτα κοιμθτιρια και ςε χϊρουσ που παραχωροφνται αποκλειςτικά 

για το ςκοπό αυτό. Για τθν ταφι του νεκροφ είναι απαραίτθτο να προςκομιςτεί θ  λθξιαρχικι 

πράξθ κανάτου, θ οποία κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία ενταφιαςμοφ που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια Αρχι ( άρκρο 2 παρ1 Ν 445/68) και τθν καταβολι δικαιϊματοσ ταφισ που κακορίηεται με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Επιπλζον κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα πλιρθ ςτοιχεία 

του ενδιαφερόμενου ςυγγενι ι χριςτθ και υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ. του ο οποίοσ αναλαμβάνει 

χρζθ υπόχρεου χριςθσ για τθν αντίςτοιχθ κζςθ ταφισ. 

Ο ενταφιαςμόσ των νεκρϊν επιτρζπεται μετά πάροδο 12 ωρϊν από του νομίμωσ πιςτοποιοφμενου 

κανάτου και επί περιπτϊςεων νεκροτομισ του πτϊματοσ, αμζςωσ μετά από αυτιν αφοφ 

χορθγθκεί θ από τον νόμο απαραίτθτθ Λθξιαρχικι Ρράξθ Κανάτου (άρκρο2 παρ2 Ν 445/68). 

Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ φζρετρου με κάλυμμα υάλου ι άλλθσ παρεμφεροφσ ανκεκτικισ 

φλθσ εκτόσ των περιπτϊςεων που αυτό αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του όλου φζρετρου 

καπτόμενο με τον νεκρό (άρκρο 4 Ν 445/68). 

Δεν επιτρζπεται ο ενταφιαςμόσ προςϊπου χωρίσ τθν προςκόμιςθ τθσ Λθξιαρχικισ Ρράξθσ 

Κανάτου αυτοφ, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται ο ακριβισ τόποσ ενταφιαςμοφ, κακϊσ και θ 

θμερομθνία και θ ϊρα αυτοφ (αρ. 4, παρ. 13, Ν. 4144/2013).  

Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν, των οποίων ο κάνατοσ οφείλεται ςε ζνα από τα νοςιματα που υπάγονται 

ςτον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό, γίνεται ςε ιδιαίτερο τμιμα του κοιμθτθρίου του τόπου όπου 

ςθμειϊκθκε ο κάνατοσ (άρκρο 3ΡΔ 210/1975 «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν 

και οςτϊν ανκρϊπων», ΦΕΚ 63/Α). Εφόςον δεν υφίςταται τζτοιο τμιμα και μζχρι τθ δθμιουργία 

του ο ενταφιαςμόσ κα γίνεται ςε ςυγκεκριμζνο τάφο του Κοιμθτθρίου. 

Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν μεταφερκζντων από το εξωτερικό επιτρζπεται, εφόςον τθρικθκαν κατά τθ 

μεταφορά οι διατάξεισ του ΡΔ 210/1975 και του Ν 1315/1983 «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεωσ 80/26 

Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά ανκρϊπινων ςορϊν μεταξφ των 

Κρατϊν Μελϊν του» (ΦΕΚ 3/Α). 
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Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Λθξιαρχικισ Ρράξθσ Κανάτου από τον Διμο -θ οποία εκδίδεται εντόσ 24 

ωρϊν από τθν πιςτοποιθμζνθ ϊρα κανάτου από τον ιατρό- και προ του ενταφιαςμοφ, κα πρζπει  ο 

ενδιαφερόμενοσ ςυγγενισ ι τα γραφεία τελετϊν  να καταβάλλουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτον παρόν Κανονιςμό , το ανάλογο Δικαίωμα και  να δοκοφν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία αναλυτικά 

ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου (Ονοματεπϊνυμο, Ρατρϊνυμο, Διεφκυνςθ Τθλζφωνο , Α.Φ.Μ.), 

ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πίνακα του Ραραρτιματοσ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ και 

υπόχρεοσ να διεκπεραιϊςει τθ ςχετικι οφειλι ςτο Διμο κακϊσ και κάκε άλλθ ενζργεια που 

αφορά τον ενταφιαςμζνο.  

Τα ςτοιχεία αυτά κα διαβιβάηονται άμεςα ςτο Αρμόδιο Τμιμα τθσ  Δ/νςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Διμου. Σε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ των ςχετικϊν τελϊν και δικαιωμάτων θ 

Αρμόδια Υπθρεςία του Διμου κα προχωρά ςτθ ςφνταξθ βεβαιωτικοφ καταλόγου. Κατά τισ θμζρεσ 

αργιϊν τα παραπάνω ςτοιχεία κα δθλϊνονται με υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου προσ 

τον λθξίαρχο. 

Μετά  τθν πλθρωμι των τελϊν/δικαιωμάτων θ  Αρμόδια Υπθρεςία χορθγεί ςτον υπόχρεο 

ενθμερωτικό ςθμείωμα (ζντυπο) ςτο οποίο γίνεται γνωςτό ότι, εφόςον δεν παρουςιάηεται κανείσ 

να ηθτιςει τθν παράταςθ/εκταφι, κα προβαίνει υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ςτθν εκταφι του 

νεκροφ μετά τθν πάροδο του οριηομζνου ςτον παρόν Κανονιςμό (κατά περίπτωςθ) αντίςτοιχου 

χρονικοφ διαςτιματοσ.  Ο υπόχρεοσ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ κατοικίασ, υποχρεοφται να 

ενθμερϊςει εγγράφωσ με επιςτολι τθν τυχόν νζα διεφκυνςθ του. Ρριν από τθ διενζργεια τθσ 

αυτεπάγγελτθσ εκταφισ, θ υπθρεςία του Διμου οφείλει να εξαντλιςει κάκε πρόςφορο μζςο για 

τθν ειδοποίθςθ των ςυγγενϊν. Θ αποςτολι επιςτολϊν, e-mails, sms, θ τθλεφωνικι επικοινωνία, θ 

γενικι ανακοίνωςθ τοιχοκολλθμζνθ ςτουσ χϊρουσ του νεκροταφείου ι ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του Διμου ι ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου και θ 

τοποκζτθςθ ςθμειϊματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο επί του τάφου αποτελοφν ενδεικτικοφσ τρόπουσ 

πρόςφορου μζςου ειδοποίθςθσ. 

Θ τυχόν εκπρόκεςμθ εμφάνιςθ των ςυγγενϊν/υπόχρεων  του νεκροφ δεν τουσ απαλλάςςει από τισ 

οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που ςτο μεταξφ ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί. Τα δικαιϊματα του Διμου 

ςτθν περίπτωςθ αυτι ειςπράττονται από τουσ υπόχρεουσ/ςυγγενείσ. 

Ο Ρρόεδροσ κοινότθτασ κάτω των πεντακοςίων (500) κατοίκων μεριμνά για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και τθν ευταξία του κοιμθτθρίου τθσ κοινότθτασ, προεγκρίνει τθν 

καταςκευι οικογενειακϊν τάφων και λοιπϊν ταφικϊν μνθμείων και εκδίδει τισ άδειεσ για τθν 

παράταςθ ταφισ και τθν ανακομιδι οςτϊν (άρκρο 83§1θ του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133)  

Τα ςυμβοφλια των κοινοτιτων άνω των πεντακοςίων (500) κατοίκων αςκοφν και τισ αρμοδιότθτεσ 

του προζδρου των κοινοτιτων ζωσ και πεντακοςίων (500) κατοίκων, που προβλζπονται ςτo άρκρο 

82 του παρόντοσ. (άρκρο 84§4 του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133) 

Οι εντόσ των Κοιμθτθρίων χϊροι (τάφοι) που παραχωροφνται για τθν ταφι των νεκρϊν 

κακορίηονται, από τθν υφιςτάμενθ ρυμοτομία. Θ πιςτι εφαρμογι τθσ ρυμοτομίασ ςτα Κοιμθτιρια 

είναι υποχρεωτικι από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ανεξαιρζτωσ και απαγορεφεται οποιαδιποτε 

παρζκκλιςθ. 
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Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμοι χϊροι ταφισ ςε κάποιο Κοιμθτιριο, δφναται να 

επιλεγεί το πλθςιζςτερο ι το καταλλθλότερο Κοιμθτιριο κατά περίπτωςθ, αφοφ προθγθκεί 

ςχετικι ςυνεννόθςθ των αντίςτοιχων τοπικϊν Ρροζδρων με τθν υπθρεςία Κοιμθτθρίων. 

Οι ταφζσ δφναται να πραγματοποιοφνται κακθμερινά από τισ 09:00 ζωσ τισ 17:00 κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ και από τισ 09:00 ζωσ τισ 19:00 κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 

Άρκρο 5 ο  –Σάφοι (τριετοφσ ταφισ- οικογενειακοί). 

Από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του κανονιςμοφ λειτουργίασ για τα νεκροταφεία του Διμου κα 

ιςχφει : α+ δικαίωμα τριετοφσ (3) χριςθσ των τάφων με δυνατότθτα  παράταςθσ  και β+ δικαίωμα 

απεριορίςτου χριςθσ  οικογενειακϊν τάφων. 

Το δικαίωμα χριςθσ του κάκε τάφου  καταβάλλεται  προκαταβολικά, το δε φψοσ αυτοφ κακϊσ και 

τα αναλογοφντα τζλθ ςυντιρθςθσ κακορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Ειδικότερα, οι τάφοι μπορεί να είναι προςωρινοφ χαρακτιρα, τριετοφσ ( 3 ) διάρκειασ με 

δυνατότθτα παράταςθσ δφο (2) ετϊν. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ο Διμοσ να παραχωρεί νζουσ 

οικογενειακοφσ τάφουσ ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα. 

Οι παραχωροφμενοι χϊροι για τθν ταφι νεκρϊν μζςα ςτα κοιμθτιρια του Διμου κακορίηονται 

από τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) εκπονοφμενα από τθν Τεχνικι υπθρεςία του 

Διμου.  

Τα τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) εκπονοφνται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία και 

κοινοποιοφνται αμελλθτί με τισ εκάςτοτε μεταγενζςτερεσ αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ τουσ ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία δθμοτικϊν κοιμθτθρίων.    Τα τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα (ταφολόγια) κα 

αποτυπϊνουν επακριβϊσ τισ διαςτάςεισ των χϊρων που είναι διακζςιμεσ για τθν ταφι νεκρϊν, τισ 

αποςτάςεισ μεταξφ τουσ αλλά και τουσ λοιποφσ χϊρουσ (πχ. ενδιάμεςουσ διαδρόμουσ, 

οςτεοφυλάκια, βοθκθτικοφσ χϊρουσ υποδοχισ κλπ).  

Τα παραπάνω ταφολόγια εφαρμόηονται πιςτά από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων και δεν επιτρζπεται 

καμία απολφτωσ παρζκκλιςθ από αυτά και τθν αποτυπωμζνθ ρυμοτομία των χϊρων.  

Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ τάφου ςε βάροσ τθσ ρυμοτομίασ, παρά μόνο για ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ, με ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε 

περιπτϊςεισ παρζκκλιςθσ των ανωτζρω κα επιβάλλεται πρόςτιμο από 200,00-1.000,00 ευρϊ. 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΑΦΩΝ: Οι ςυνθκιςμζνοι τάφοι κα ζχουν διαςτάςεισ για τουσ ενιλικεσ 2,20 μ. και 

πλάτοσ 1,0 μ. και για τα παιδιά μικοσ 1,10 μ. Και πλάτοσ 0,50 μ. γενικό δε βάκοσ 1,80 μ. περίπου 

,άρκρο 7§1 τθσ Υ.Α Α5/1210 τθσ 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β’)-. Ο πυκμζνασ των τάφων κα 

βρίςκεται 1 μ. τουλάχιςτον χαμθλότερα του αφλειου χϊρου του Κοιμθτθρίου και το μζγιςτο φψοσ 

κακορίηεται ςε 0,50μ. από το ζδαφοσ. 

Οι τάφοι κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 0,50 μ. από τθ μία πλευρά θ οποία 

υπολογίηεται από τα όρια τθσ εκςκαφισ. Οι διάδρομοι που ςχθματίηονται μεταξφ των τάφων κα 
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είναι ελεφκεροι και απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου όπωσ γλαςτρϊν 

κανδθλιϊν κ. λ. π . 

Οι τάφοι μετά τθν τοποκζτθςθ του νεκροφ, γεμίηουν καλά με γαιϊδθ υλικά μζχρι τθν επιφάνεια 

του εδάφουσ και πάνω από αυτι ςχθματίηεται γεϊλοφοσ φψουσ τουλάχιςτον 0.25μ. περίπου. 

Για τα υφιςτάμενα κοιμθτιρια, όπου υπάρχουν ιδθ οικογενειακοί τάφοι, οι ταφζσ κα γίνονται 

βάςθ των υφιςτάμενων διαςτάςεων ενϊ οι ταφζσ ςε νζεσ κζςεισ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ νζεσ 

διαςτάςεισ τάφων.  

Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ τάφου εκτόσ εγκεκριμζνου ταφολογίου. 

Άρκρο 5.1 ο  –Κτιςτοί τάφοι 

1. «Κρφπτθ» ι «φερετροκικθ» ονομάηεται ο αεροςτεγϊσ κλειςμζνοσ χϊροσ μζςα ςε οποιαδιποτε 

μόνιμθ καταςκευι (κτιςτόσ ι κολόσ) ςτον οποίον τοποκετείται το πτϊμα. 

2. Οι κακαρζσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ των κρυπτϊν είναι 0,90 μ.πλάτοσ , 0,75 μ. φψοσ και 2,30 μ. 
μικοσ. 
 
3. Θ εξωτερικι μορφι και το μζγεκοσ των κτιςμάτων των κτιςτϊν τάφων, πρζπει να 
ςυμβιβάηονται με τθ ςοβαρότθτα του χϊρου ςτον οποίον εντάςςονται και να ζχουν τθν 
απαιτοφμενθ πλαςτικι ζκφραςθ, παράλλθλα δε να εναρμονίηονται πλιρωσ με τθ γενικότερθ 
αιςκθτικι εικόνα τθσ περιοχισ και να τθν αναδεικνφουν. Γενικϊσ ςυνιςτάται οι εξωτερικζσ 
διαςτάςεισ των κτιςμάτων των εν λόγω τάφων να μθν υπερβαίνουν ςτισ ςυνικεισ περιπτϊςεισ τα 
3,5 μ. μικοσ, τα 3,0 μ. πλάτοσ και τα 2,5μ. φψοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 
 
4. Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά για τθν καταςκευι, εξωραϊςμό ι καλλωπιςμό των κτιςτϊν 
τάφων κα είναι άφλεκτα. Ο όροσ αυτόσ δεν ιςχφει για τα προςωρινά ανοίγματα ι χωρίςματα, τισ 
εςωτερικζσ πόρτεσ κ.λ.π. 
 
5. Θ καταςκευι ςτθρίξεωσ των κτιςτϊν τάφων, οι οροφζσ, τα δάπεδα και τα τοιχϊματα των 
κρυπτϊν κα καταςκευάηονται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
 
6. Κάκε κρφπτθ κα φζρει απαραίτθτα πλάκα ςφραγίςεωσ του ανοίγματοσ ειςόδου αυτισ. Θ 
πλάκα ςφραγίςεωσ κα είναι από ανκεκτικό, μθ πορϊδεσ υλικό, φυςικό ι τεχνθτό λίκο πάχουσ 3 
εκ. τουλάχιςτον. Οι πλάκεσ ςφραγίςεωσ κα ςτερεϊνονται με τςιμεντοκονία μετά τον ενταφιαςμό 
του πτϊματοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και μονίμου ςτεγανότθτασ. Οι παραπάνω πλάκεσ 
ςφραγίςεωσ τοποκετοφνται ανεξάρτθτα από τισ τυχόν εξωτερικζσ επενδφςεισ των μετϊπων , με 
διακοςμθτικζσ πλάκεσ από μάρμαρο κ.λ.π. 
 
Άρκρο 6 ο  –  Οικογενειακοί τάφοι 

Δφναται να παραχωροφνται χϊροι ςτα κοιμθτιρια για τθν ςφςταςθ οικογενειακϊν τάφων μετά 

από ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει ικανόσ αρικμόσ 

κοινϊν τάφων για τθν κάλυψθ πάγιων αναγκϊν για τθν ταφι νεκρϊν, και τθν καταβολι του 

ανταλλάγματοσ που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. H φπαρξθ ικανοφ 

αρικμοφ κοινϊν τάφων βεβαιϊνεται από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων εφόςον ζχει προθγθκεί θ 

δθμιουργία ταφολόγιων (όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 5). 
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Θ ςφςταςθ κάκε οικογενειακοφ τάφου ενεργείται επϋονόματι του αιτοφντοσ ι αυτοφ για τον οποίο 

αυτόσ ηθτεί τθν παραχϊρθςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτόσ ευρίςκεται εν ηωι, απαγορευμζνθσ 

τθσ, ςε δφο ι περιςςότερα ταυτοχρόνωσ πρόςωπα, παραχϊρθςθσ, κατά τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ. 

Δικαίωμα για αγορά χϊρου για ςφςταςθ Οικογενειακοφ τάφου ι αγοράσ ζτοιμου τάφου (εφόςον 

υπάρχουν διακζςιμοι χϊροι ι ζτοιμοι τάφοι) ζχουν μόνο οι Δθμότεσ Βζλου-Βόχασ. Στθν περίπτωςθ 

που δεν υπάρχει κατάλλθλθ διακεςιμότθτα κα παραχωροφνται τάφοι μόνο με δικαίωμα τριετοφσ 

(3) χριςθσ με δυνατότθτα  παράταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ.   

Επιςθμαίνεται ότι για να αποκτιςει κάποιοσ τα προαναφερόμενα δικαιϊματα ταφισ απαιτείται  

ωσ προχπόκεςθ να είναι δθμότθσ Βζλου-Βόχασ επί τρία (3) κατ’ελάχιςτον ςυνεχόμενα χρόνια και 

φυςικά να είναι δθμότθσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ του ςχετικοφ αιτιματόσ του. Στθν 

περίπτωςθ όμωσ που κάποιοσ ιδθ είναι δθμότθσ Βζλου-Βόχασ αν χρειαςτεί να υποβάλλει αίτθμα 

ταφισ ι παραχϊρθςθσ τάφου πριν τθν ςυμπλιρωςθ τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ τριετίασ λόγω 

ανάλογου ςυμβάντοσ για να αποκτιςει τα αποκλειςτικά δικαιϊματα ταφισ (ςφςταςθσ 

οικογενειακοφ τάφου) του άρκρου 7 του παρόντοσ κανονιςμοφ απαιτείται υποχρεωτικά: 

iv) Να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι κα παραμείνει δθμότθσ 
Βζλου-Βόχασ για τουλάχιςτον (5) πζντε ζτθ και ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ.  

v) Αφοφ καταβάλλει τα τζλθ αγοράσ τάφου, να προκαταβάλλει τα προβλεπόμενα τζλθ τθσ 
προαναφερόμενθσ (ςτο  i) πενταετίασ. Σε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι 
ςυγκεκριμζνοι όροι (i και ii) θ υπθρεςία απορρίπτει το ςχετικό αίτθμα του 
ενδιαφερόμενου χωρίσ καμία εξαίρεςθ.    

vi) Αν κάποιοσ δθμότθσ μεταδθμοτεφςει για οποιοδιποτε λόγο (μετά από χριςθ του 
δικαιϊματοσ ταφισ και ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου) αυτό κα ςυνεπάγεται 
υποχρεωτικι εκταφι του ενταφιαςμζνου ςυγγενι που ςυνδζεται με τον ςυγκεκριμζνο 
δθμότθ με τθν ζννοια του υπόχρεου και που ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ 
περιπτϊςεισ (i και ii) απζκτθςε δικαιϊματα ταφισ, με τθν εκταφι να γίνεται ςε κάκε 
περίπτωςθ άμεςα, με τα ζξοδα αυτισ να βαρφνουν αποκλειςτικά τον υπόχρεο 
δικαιοφχο (με τθν προχπόκεςθ να ζχει παρζλκει τουλάχιςτον τριετία από τθν 
θμερομθνία ταφισ). Αν ο υπόχρεοσ δεν προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ εκταφι τότε αυτι 
διενεργείται από τον Διμο (με χρζωςθ των ανάλογων εξόδων ςτον υπόχρεο), και 
καλείται εκ νζου ο υπόχρεοσ να παραλάβει τα οςτά (τα οποία φυλάςςονται προςωρινά 
και ατελϊσ μζχρι ζξι μινεσ ςε οςτεοφυλάκιο του Διμου και ςτθ ςυνζχεια 
απορρίπτονται ςε χωνευτιριο). Θ κζςθ ταφισ που κα κενωκεί επιςτρζφεται 
αυτοδικαίωσ  ςτο Διμο, ο  οποίοσ  τθν  μετατρζπει  ςε  τάφο,  εφόςον προςφζρεται 
προσ τοφτο, τον οποίο χρθςιμοποιεί και διακζτει, ςφμφωνα   με  τισ  διατάξεισ  του  
παρόντοσ.    

Ανάκλθςθ του δικαιϊματοσ από το διμο επιτρζπεται εφόςον προβλζπεται ςτθν πράξθ 

παραχϊρθςθσ ι όταν επιβάλλεται από λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Ανάκλθςθ τθσ πράξθσ 

παραχϊρθςθσ οικογενειακοφ τάφου, για το λόγο ότι υπάρχει ζλλειψθ χϊρου ςτο κοιμθτιριο, δεν 

είναι νόμιμθ. 

Οι οικογενειακοί τάφοι διατθροφνται, εκτόσ αν τα πρόςωπα (δικαιοφχοι) των οικογενειακϊν 

τάφων αποφαςίςουν τθν ανακομιδι των νεκρϊν, και τθν τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτο 
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οςτεοφυλάκιο ι παραιτθκοφν από τθν χριςθ τουσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι τάφοι επιςτρζφουν 

ςτθ πλιρθ δικαιοδοςία του Διμου Βζλου-Βόχασ και μποροφν να παραχωρθκοφν πάλι εφ' όςον δεν 

εμποδίηουν τθν καλι λειτουργία του κοιμθτθρίου ι εφ' όςον κρικεί με απόφαςθ Δθμάρχου  

ςκόπιμθ θ παραχϊρθςι τουσ.  Για τουσ οικογενειακοφσ ι ατομικοφσ τάφουσ δεν ιςχφει θ 

υποχρζωςθ ανακομιδισ των οςτϊν των νεκρϊν χωρίσ τθν αίτθςθ των ςυγγενϊν. Σε περίπτωςθ 

αιτιςεωσ ςυγγενϊν για ανακομιδι των οςτϊν και μεταφορά τουσ ςτο οςτεοφυλάκιο  κα 

καταβάλλεται ειδικό τζλοσ για τθν ανακομιδι του νεκροφ, αλλά δεν κα καταβάλλεται τζλοσ για τθν 

φφλαξθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο. 

Θ  παραχϊρθςθ χϊρου (ταφοπζδιο) για τθ ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου ενεργείται και γίνεται  

μόνο  ςτο  όνομα  του  αιτοφντοσ αποκλειςτικά ( Α. Ν 582/68 άρκρο 3),  κεωρείται δε 

ολοκλθρωμζνθ και τελειωμζνθ από τθσ καταβολισ ςτο Δθμοτικό Ταμείο του ςχετικοφ 

ανταλλάγματοσ (διπλότυπο είςπραξθσ) και τθσ εκδόςεωσ παραχωρθτθρίου πράξεωσ  από  το  

Διμαρχο. 

Από 12.10.2020 (θμερ. δθμος. Ν.4735/20) θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ αποφαςίηει για τον 

κακοριςμό ι αναπροςαρμογι των τελϊν, δικαιωμάτων και γενικϊσ των εςόδων των δθμοτικϊν 

κοιμθτθρίων και των ιερϊν ναϊν, τα οποία προβλζπονται με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τουσ, 

κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 4 του α.ν. 582/1968 (Αϋ 225). (περίπτ.αε' παρ.1 άρκρο 73 Ν.3852/10, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 40 του Ν.4735/20). 

Θ παραχϊρθςθ χϊρου (ταφοπζδιο) ςτα Δθμοτικά Κοιμθτιρια για τθ ςφςταςθ οικογενειακϊν 

τάφων, με τθν καταβολι του ανάλογου χρθματικοφ ποςοφ ωσ αντάλλαγμα, δεν αποτελεί 

περιουςιακό ςτοιχείο εκείνων ςτουσ οποίουσ παραχωρικθκε, οφτε είναι επιδεκτικοί 

οποιαςδιποτε μεταβιβάςεωσ προσ τρίτουσ, δια πράξεωσ εν ηωι ι αιτία κανάτου. Θ παραχϊρθςθ 

οικογενειακϊν τάφων κα γίνεται α) ςε άτομα που ζχουν υπερβεί το 70ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και 

β) ςε άτομα με βαριά αςκζνεια που αποδεικνφεται με ιατρικι βεβαίωςθ και μετά από ειςιγθςθ 

τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: i) υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ, ii) είναι 

δθμότεσ  Βζλου-Βόχασ και iii) ζχει αποφανκεί ςχετικά θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ . 

Από 12.10.2020 (θμερ. δθμος. Ν.4735/2020) θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ αποφαςίηει για τθν 

παραχϊρθςθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ τάφων, τθν παραχϊρθςθ ι παράταςθ του δικαιϊματοσ 

χριςθσ οικογενειακϊν τάφων και τθν παράταςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ τάφων τριετοφσ 

ταφισ.(περίπτ.αε' παρ.1 άρκρο 73 Ν.3852/10, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 40 

του Ν.4735/20) 

Σε περίπτωςθ καταςκευισ τάφου μεγαλυτζρων διαςτάςεων χωρίσ απόφαςθ Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόςτιμο από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία ι τθν εκάςτοτε αρμόδια υπθρεςία 

μζχρι το διπλάςιο του τζλουσ παραχϊρθςθσ χϊρου για ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου και γίνεται 

αποξιλωςθ τθσ επιπλζον καταςκευισ από τθν Υπθρεςία Κοιμθτθρίων και τα ζξοδα βαρφνουν το 

δικαιοφχο χριςεωσ. 

Αν οι δικαιοφχοι χριςεωσ οικογενειακϊν τάφων, που παραχωρικθκαν   κατά  το  παρελκόν  

χρθςιμοποιοφν  για  οποιονδιποτε  λόγο ζκταςθ μεγαλφτερθ τθσ  αρχικά  παραχωρθμζνθσ, τότε 

επιςτρζφεται αυτι αυτοδικαίωσ  ςτο Διμο, ο  οποίοσ  τθν  μετατρζπει  ςε  τάφο,  εφόςον 
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προςφζρεται προσ τοφτο, τον οποίο χρθςιμοποιεί και διακζτει, ςφμφωνα   με  τισ  διατάξεισ  του  

παρόντοσ.   Αν θ επιπλζον ζκταςθ δεν προςφζρεται για τθ δθμιουργία τάφου, τότε ο   δικαιοφχοσ  

υποχρεοφται ςτθν καταβολι δικαιϊματοσ για τθν επιπλζον  ζκταςθ, που κακορίηεται με απόφαςθ 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε περίπτωςθ που οι υπόχρεοι προσ πλθρωμι αρνοφνται τθν 

καταβολι  για  τθν  παραπάνω  ζκταςθ,  τότε  θ  υπόκεςθ  από τθν υπθρεςία Κοιμθτθρίων 

αποςτζλλεται  ςτο  Δθμοτικό Συμβοφλιο,  το  οποίο  δφναται  ακόμθ  και  να  ακυρϊςει  τθν  αρχικι 

παραχϊρθςθ, για τον δυςτροποφντα και αρνοφμενο να καταβάλλει τα αναλογοφντα δικαιϊματα 

όπωσ αυτά ορίηονται κατά περίπτωςθ. 

Σε περίπτωςθ χρθςιμοποιιςεωσ τάφων χωρίσ τίτλο (πχ. παραχωρθτιριο) και αντάλλαγμα, θ 

υπθρεςία υποχρεοφται να καλζςει εγγράφωσ τουσ υπόχρεουσ χριςθσ  τζτοιων τάφων μζςα ςε 

προκεςμία ενόσ ζτουσ για τουσ κατοίκουσ εςωτερικοφ και τριϊν ετϊν για τουσ κατοίκουσ 

εξωτερικοφ για τθ νομιμοποίθςθ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, (ςφςταςθ 

οικογενειακοφ τάφου), άλλωσ μετά τθν παρζλευςθ εφλογθσ  προκεςμίασ  που κα ταχκεί από τθν 

υπθρεςία, ο τάφοσ περιζρχεται ςτο Διμο και διατίκεται κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ και το 

χρζοσ βεβαιϊνεται ςτθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου και ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ περί δθμοτικϊν προςόδων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω 

είναι να ζχει ςυμπλθρωκεί τριετία από τον τελευταίο ενταφιαςμό (αναλόγωσ τθν κατθγορία του 

τάφου). 

Τάφοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουν καταβλθκεί τα πάςθσ φφςεωσ τζλθ και δικαιϊματα από τουσ 

δικαιοφχουσ δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν και περιζρχονται ςτο Διμο μετά παρζλευςθσ 

5ετίασ, δυναμζνου να τουσ παραχωριςει ελευκζρωσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ειδικότερα 

μετά τθν παρζλευςθσ 5ετίασ δίδεται θ δυνατότθτα θ διατιρθςθ υφιςτάμενου οικογενειακοφ 

τάφου  (με τθν ζννοια ότι υπιρχε ο τάφοσ πριν τθν ψιφιςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ) εφόςον 

ο υπόχρεοσ χριςθσ αναλάβει και εξοφλιςει τα αναλογοφντα ετιςια τζλθ και δικαιϊματα 

κατ’ελάχιςτον τθσ τελευταίασ 5ετίασ όπωσ αυτά κακορίηονται από ςχετικζσ αποφάςεισ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου και τθσ επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ. 

Μετά τον κάνατο και τον ενταφιαςμό ςε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόμιμου 

δικαιοφχου, εφόςον, δθλαδι, δεν υπάρχουν πλζον άλλοι δικαιοφχοι, ο τάφοσ αυτόσ περιζρχεται 

ςτον Διμο προσ περαιτζρω ελεφκερθ διάκεςι του μετά τθν πάροδο ευλόγου από τθν τελευταία 

ταφι χρόνου, ο οποίοσ, πάντωσ, δεν δφναται να είναι μικρότεροσ τθσ πενταετίασ. (ΣτΕ 3071/2014) 

Σε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι αχριςτευςθσ του Κοιμθτθρίου, δεν υπάρχει καμία υποχρζωςθ ςε 

βάροσ του Διμου, για τθ μεταφορά των οικογενειακϊν τάφων ςε άλλο Κοιμθτιριο ι τθν 

παραχϊρθςθ χϊρου ςε άλλο Κοιμθτιριο, χωρίσ τθν καταβολι του δικαιϊματοσ υπζρ του Διμου. 

Άρκρο 6.1 ο  –Ζκδοςθ παραχωρθτθρίου - Πράξθ παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ ςφςταςθσ 

Οικογενειακοφ τάφου 

Θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τάφου ενεργείται εφόςον τθρθκοφν οι παρακάτω διατυπϊςεισ: 

1. Σχετικι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ του 

ιςχφοντοσ κανονιςμοφ νεκροταφείων και αποδζχεται τθν ιςχφ των διατάξεων του. 
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2. Γραμμάτιο ι διπλότυπο είςπραξθσ τθσ οικείασ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου περί 

καταβολισ των τελϊν ι δικαιωμάτων που προβλζπονται από τον παρόντα κανονιςμό. Σε 

περίπτωςθ παραχϊρθςθσ οικοπζδου παρακείμενο ςτο νεκροταφείο ι οποιαδιποτε δωρεά 

μεγάλθσ αξίασ δε κα καταβάλλεται το γραμμάτιο τθσ οικείασ Ταμειακισ Υπθρεςίασ. 

3. Απόφαςθ του Δθμάρχου Βζλου – Βόχασ ι εξουςιοδοτθμζνου Αντιδθμάρχου 

(παραχωρθτιριο) με τα πλιρθ ςτοιχεία του υπόχρεου του τάφου (ΑΦΜ, ονοματεπϊνυμο , 

διεφκυνςθ επικοινωνίασ, κλπ). Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων τάφων για τουσ οποίουσ δεν ζχουν 

εκδοκεί παραχωρθτιρια ςτο παρελκόν για οποιοδιποτε λόγο αρκεί θ απόδειξθ οικονομικισ 

ενθμερότθτασ  των 5 τελευταίων ετϊν (ιτοι ότι δεν υπάρχουν ςχετικζσ οφειλζσ τελϊν προσ τον 

Διμο Βζλου-Βόχασ).  

4. Με τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ παραχϊρθςθσ νοείται ότι κάκε υπόχρεοσ ζχει λάβει γνϊςθ του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ και αποδζχεται τθν ιςχφ των διατάξεων του. 

Άρκρο 7 ο  –Δικαιοφχοι – Δικαίωμα Διαδοχισ Οικογενειακϊν τάφων 

1. Με τθ ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου ζχουν αποκλειςτικό δικαίωμα ταφισ : 

I. Το πρόςωπο προσ το οποίο γίνεται παραχϊρθςθ και ςτο όνομα του οποίου ςυνιςτάται ο 

οικογενειακόσ τάφοσ (αρχικόσ δικαιοφχοσ). 

II. Ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ του δικαιοφχου. 

III. Οι κατ' ευκείαν γραμμι ανιόντεσ του δικαιοφχου, (άρκρο 1463 ΑΚ) δθλαδι οι γονείσ, ο 

παπποφσ και θ γιαγιά κ.λ.π. 

IV. Οι κατ' ευκείαν γραμμι κατιόντεσ του δικαιοφχου, μαηί με τουσ (τισ) ςυηφγουσ και τουσ 

κατιόντεσ τουσ, δθλαδι τα νόμιμα, κετά και αναγνωριςκζντα τζκνα με τουσ (τισ) ςυηφγουσ 

τουσ και οι εγγονοί, οι διςζγγονοι, οι τριςζγγονοι κ.λ.π του αρχικοφ δικαιοφχου (Γνωμ. ΝΥΔ 

327/1983) . Εάν θ αρχικι δικαιοφχοσ του οικογενειακοφ τάφου είναι γυναίκα, δικαίωμα 

ταφισ ςτον οικογενειακό τάφο ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ζχει και το εκτόσ γάμου 

τζκνο τθσ (Γνωμ. ΝΣΚ 853/78) . 

V. Ο πατζρασ και θ μθτζρα του (ι τθσ) ςυηφγου (πεκερόσ-πεκερά)  του αρχικοφ δικαιοφχου. 

VI. Οι αδελφοί του αρχικοφ δικαιοφχου που δεν ζχουν δικι τουσ οικογζνεια, εφ' όςον 

ςυγκατατίκεται εγγράφωσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 ο τελευταίοσ και, εάν αυτόσ δεν 

υπάρχει, ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ και οι κατιόντεσ του. Θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ ταφισ ςε αδελφοφσ ι αδελφζσ 

του αρχικοφ δικαιοφχου. 

2. Οι διαηευγμζνοι ςφηυγοι και εκείνοι που ςυνάπτουν νζο γάμο μετά τθ λφςθ του προθγοφμενου 

με κάνατο δεν ζχουν δικαίωμα ταφισ ςτουσ οικογενειακοφσ τάφουσ, εφόςον δεν είναι αρχικοί 

δικαιοφχοι, 
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3. Κατ' εξαίρεςθ, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί ο ενταφιαςμόσ ςε 

οικογενειακό τάφο προςϊπων που ςυνδζονται με τον αρχικό δικαιοφχο και τον (ι τθν ) ςφηυγό του 

και με άλλο βακμό ςυγγζνειασ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςυγκατατίκεται 

εγγράφωσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86, ο αρχικόσ δικαιοφχοσ και εάν αυτόσ δεν υπάρχει, ο 

(θ) ςφηυγοσ και οι κατιόντεσ του, αφοφ καταβλθκεί ιδιαίτερο δικαίωμα , το οποίο δε μπορεί να 

είναι μικρότερο του μιςοφ του απαιτοφμενου για τθν παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ ςφςταςθσ 

οικογενειακοφ τάφου( άρκρο 3 παρ 3 Α. Ν . 582/68) 

4. Ο Διμοσ δεν μπορεί να διευρφνει τον κφκλο των δικαιοφχων και να επιτρζψει τθν ταφι ςτον 

οικογενειακό τάφο και άλλων προςϊπων, πζραν των προαναφερομζνων ςτο παρόν άρκρο, ζςτω 

και αν ςυγκατατίκεται ο αρχικόσ δικαιοφχοσ ι ο (θ) ςφηυγοσ και οι κατιόντεσ του (Γνωμ. ΝΣΚ 

326/1981). Είναι παράνομθ και γι’ αυτό απαγορεφεται θ παραίτθςθ του δικαιοφχου οικογενειακοφ 

τάφου, με τον όρο να περιζλκει το δικαίωμα ςε τρίτο πρόςωπο που υποδεικνφει ο ίδιοσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ παραίτθςθ (ζςτω και αν γίνεται για οριςμζνο πρόςωπο) είναι απόλυτθ και ο 

τάφοσ περιζρχεται ςτο διμο, που μπορεί να τον διακζςει ελεφκερα (Γνωμ. ΝΣΚ 326/81) . 

5. Ο βακμόσ τθσ ςυγγζνειασ όςων ενταφιάηονται προσ τον αρχικό δικαιοφχο αποδεικνφεται τθν 

θμζρα τθσ κθδείασ με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του δικαιοφχου του τάφου ι, αν δεν 

υπάρχει αυτόσ τθσ ςυηφγου του ι των κατιόντων (ενόσ εξ αυτϊν), οι οποίοι υποχρεϊνονται να 

προςκομίςουν μζςα ςε ζνα μινα πιςτοποιθτικό πλθςιζςτερων ςυγγενϊν ι οικογενειακισ 

κατάςταςθσ εάν θ ςυγγζνεια δεν προκφπτει από το Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ. Αυτόσ που 

υπογράφει τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπόκειται ςτισ ςυνζπειεσ του νόμου. Σε περίπτωςθ που δεν 

προςκομιςτοφν τα παραπάνω πιςτοποιθτικά και επομζνωσ δεν αποδειχτοφν τα δθλοφμενα, ο 

νεκρόσ κεωρείται φιλοξενοφμενοσ και κα γίνεται ανακομιδι των οςτϊν του μετά τθν πάροδο των 

προβλεπόμενθσ χρονικισ  διάρκειασ ταφισ.  

6. Γενικά, ο βακμόσ  ςυγγζνειασ  των ενταφιαηόμενων  με  τον αρχικό  δικαιοφχο, αποδεικνφεται  

με  ζγγραφο  δθμόςιασ ι δθμοτικισ  αρχισ ι από ζνορκθ βεβαίωςθ δφο μαρτφρων. 

7. Πλοι οι δικαιοφχοι ζχουν ίςα δικαιϊματα χριςθσ του τάφου και δεν αναγνωρίηονται ιδιαίτερα 

προνόμια χριςθσ ςε εκείνον που καταβάλλει τζλθ και δικαιϊματα. Οι δικαιοφχοι οικογενειακϊν 

τάφων οφείλουν να ςυντθροφν αυτοφσ ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλαίςκθτθ 

εικόνα των κοιμθτθρίων και να καταβάλλουν το τζλοσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και λοιπά ςχετικά τζλθ, 

που ορίηονται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

8. Οι δικαιοφχοι οικογενειακϊν τάφων οφείλουν να ορίςουν με διλωςθ τουσ ςτο Διμο, υπεφκυνο 

διαχείριςθσ του, προσ τον οποίο κα απευκφνεται θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου και κα 

ευκφνεται ζναντι αυτισ για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

9. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ανόρυξθ οικογενειακοφ μονοφ ι διπλοφ τάφου για τθν ταφι 

νεκροφ, βρεκεί το πτϊμα αδιάλυτο, δεν μεταφζρεται αλλά παραμζνει υποχρεωτικά ςτον τάφο και 

ο νεκρόσ ενταφιάηεται ςε νζο τάφο τριετοφσ χριςθσ, με δυνατότθτα μετά τθν λιξθ τθσ τριετίασ ι 

τθσ αιτιολογθμζνθσ παράταςθσ αυτισ, να γίνει ανακομιδι των οςτϊν, μεταφορά αυτϊν και 

ενταφιαςμόσ τουσ ςτον οικογενειακό τάφο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα καταβάλλεται ειδικό τζλοσ 
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για τθν ανακομιδι των οςτϊν και μεταφορά και ενταφιαςμό αυτϊν ςτον οικογενειακό τάφο, που 

κακορίηεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Άρκρο 7.1 ο  –Τπόχρεοι καταβολισ 

Τα επιβαλλόμενα ωσ άνω δικαιϊματα ι τζλθ, ςυναρτϊνται με τθν παραχϊρθςθ ιδιαίτερων 

ιδιωτικϊν δικαιωμάτων επί οριςμζνου χϊρου ταφισ, εκ μζρουσ του διοικοφντοσ το κοιμθτιριο 

διμου. Ωσ εκ τοφτου, υπόχρεοι προσ καταβολι των εν λόγω δικαιωμάτων ι τελϊν κακίςτανται 

αποκλειςτικά οι ςυγγενείσ των νεκρϊν, ςτουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ, όπωσ θ διάκεςθ 

χϊρου για τον ενταφιαςμό των προςφιλϊν τουσ προςϊπων, για τθν οποία καταβάλλεται ανάλογο 

δικαίωμα (ςφςταςθ οικογενειακοφ τάφου, τριετισ ταφι). (ΥΡ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 

Άρκρο 8 ο  –Κατάργθςθ οικογενειακϊν τάφων 

Θ χριςθ οικογενειακϊν τάφων ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κατιϊν δικαιοφχοσ χριςεωσ 

επανζρχεται αυτοδικαίωσ ςτο Διμο, με τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον δεκαετίασ από τον τελευταίο 

ενταφιαςμό. Για να διαπιςτωκεί θ ζλλειψθ δικαιοφχου, ο Διμαρχοσ μπορεί να καλζςει τουσ  

ενδιαφερόμενουσ  (με γενικι πρόςκλθςθ που κα δθμοςιευκεί ςτισ  τοπικζσ εφθμερίδεσ) να 

κατακζςουν  μζςα  ςε  τακτικι  προκεςμία τουλάχιςτον 15 θμερϊν, τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν 

τθ ςυγγζνειά τουσ προ τον αρχικό δικαιοφχο. Στθ  ςυνζχεια  ο Διμοσ  προβαίνει ςτθν ελεφκερθ 

διάκεςθ του οικογενειακοφ τάφου, κατά τισ διατάξεισ  του  παρόντοσ κανονιςμοφ.   Τα   οςτά  που  

υπάρχουν  ςτον  οικογενειακό  τάφο, του  οποίου  οι    δικαιοφχοι εξζλειπαν ι δεν ενδιαφζρονται 

πλζον, φυλάςςονται ςε ειδικό τμιμα του οςτεοφυλακίου για τριετία με τθν πάροδο τθσ οποίασ 

τοποκετοφνται ςτο κοινό χωνευτιρι, χωρίσ να λαμβάνονται τζλθ ανακομιδισ. 

Σε περίπτωςθ καταργιςεωσ τάφου για οποιαδιποτε αιτία και κυρίωσ για εξυπθρζτθςθ 

λειτουργικϊν αναγκϊν του Κοιμθτθρίου, παραχωρείται ςτο  ίδιο  τμιμα ι ςε ανάλογο,  

αντίςτοιχοσ  χϊροσ  για  ςφςταςθ τάφου. 

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιοφχοι παραιτοφνται από τθ χριςθ, περιζχονται ςτο Διμο, 

ο οποίοσ  τουσ διακζτει  ελεφκερα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.    Θ  παραίτθςθ  

από  τθν  χριςθ  μπορεί  να  γίνει  με  υπεφκυνθ  διλωςθ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. Τα υπάρχοντα οςτά αποκομίηονται με τθν φροντίδα των δικαιοφχων και ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του κείμενου κανονιςμοφ. 

Οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν ελεφκερθ διάκεςθ τάφων, δεν εφαρμόηονται, αν ςτουσ 

τάφουσ είναι καμμζνα ιςτορικά πρόςωπα και αν οι τάφοι τουσ χαρακτθρίηονται, φςτερα από 

ειςιγθςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςαν 

καλλιτεχνικά ζργα, οπότε, ο τάφοσ δεν μπορεί να διατεκεί ελεφκερα και διατθρείται, ςυντθρείται 

και παραμζνει ςτο Διμο, ςτο διθνεκζσ. 

Για  τθν  ιδιότθτα ενόσ  προςϊπου  ωσ ιςτορικοφ, αποφαςίηει επίςθσ το Δθμοτικό  Συμβοφλιο. 

Εφόςον, κατά τθν αντίλθψθ είτε του Ρροζδρου τθσ Δθμοτικισ ι Τοπικισ Κοινότθτασ είτε του 

αντίςτοιχου Τοπικοφ θ Δθμοτικοφ Συμβουλίου υπάρχουν τάφοι που πικανόν εξζλιπαν οι αρχικοί 

δικαιοφχοι και οι κατιόντεσ αυτϊν, ι οι τάφοι εγκαταλείφκθκαν ολοςχερϊσ για μεγάλο χρονικό 
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διάςτθμα ι οι τάφοι δεν φζρουν κανζνα διακριτικό ςταυρό με όνομα, κράςπεδο ι κάτι άλλο που 

να φανερϊνει ότι υπάρχει τάφοσ, κα κεωροφνται ελεφκεροι προσ μελλοντικι διάκεςθ με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κατόπιν ειςιγθςθσ του αρμοδίου Ρροζδρου. 

Για τουσ τάφουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει νόμιμοσ τίτλοσ και οι οποίοι ςτο παρελκόν 

χρθςιμοποιικθκαν ι εφζροντο ωσ οικογενειακοί και υπάρχουν ςχετικζσ διενζξεισ μεταξφ των 

ενδιαφερόμενων, κα πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ αναγνϊριςισ τουσ ςτθν υπθρεςία του 

Κοιμθτθρίου προσ διερεφνθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι (θ οποία πρόκειται να ςυςτακεί για το 

λόγο αυτό) και προσ λιψθ απόφαςθσ για τθν αναγνϊριςθ ι κατάργθςθ αυτϊν. 

 Άρκρο 9 ο  –Δωρεάν διάκεςθ τάφων 

Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και εφόςον υπάρχει επάρκεια τάφων, δφναται να 

παραχωροφνται ταφοπζδια για κοινοφσ τάφουσ τριετίασ , τιμισ ζνεκεν πρόςκαιρα ι ςτο διθνεκζσ, 

δωρεάν για ενταφιαςμό προςϊπων, που με τθν εκνικι, δθμοτικι, κοινωνικι δράςθ τουσ 

προςζφεραν  ςτο Διμο και ςτο Ζκνοσ υπθρεςίεσ, ι ζπεςαν κατά τθν εκτζλεςθ υπθρεςιακοφ τουσ 

κακικοντοσ ι ςε ανκρϊπουσ που διακρίκθκαν με εξαίρετεσ πράξεισ. Θ ταφι τουσ δεν δθμιουργεί 

προχποκζςεισ ταφισ ςυγγενϊν τουσ (ΑΡ 1331/80 ΝοΒ 29 ςελ. 668). Ιτοι, ο χαρακτιρασ των 

τάφων αυτϊν είναι προςωποπαγισ, το δικαίωμα των οποίων δεν υπάρχει με τθν ανακομιδι του 

νεκροφ, οπότε ο διμοσ μπορεί να τουσ διακζςει για τθν ταφι άλλων προςϊπων. Επίςθσ είναι 

δυνατό το δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίςει τα οςτά των πιο πάνω νεκρϊν να τοποκετοφνται 

δωρεάν ςε μία από τισ οςτεοκικεσ που υπάρχουν ςτο οςτεοφυλάκιο. 

Οι άποροι, κατόπιν  προςκομίςεωσ  νομίμου  πιςτοποιθτικοφ απορίασ (ι αν είναι εγγεγραμμζνοι 

ςτθν κατάςταςθ απόρων που τθρεί θ ςχετικι οργανικι μονάδα του Διμου),  δεν  κα  

επιβαρφνονται  με  οποιοδιποτε  τζλοσ  και  ενταφιάηονται  και εκταφιάηονται  δωρεάν, ςε τάφο 

τριετοφσ  χριςεωσ. Ο χαρακτιρασ των τάφων αυτϊν είναι κοινόσ και το δικαίωμα επί αυτϊν 

εξαντλείται με το πζρασ του οριςμζνου χρόνου. Σε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του 

υπόχρεου για παράταςθ ι μεταφορά των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο  ιςχφουν τα προβλεπόμενα 

περί αντίςτοιχων τελϊν και δικαιωμάτων. 

Επίςθσ ενταφιάηονται δωρεάν κάτοικοι του Διμου Βζλου-Βόχασ για τουσ οποίουσ - κατόπιν 

διαπιςτωμζνθσ αςτυνομικισ ζρευνασ - δεν προκφπτουν ςυγγενείσ/υπόχρεοι. Το ίδιο ιςχφει και για 

τουσ  άςτεγουσ που αποβιϊνουν ςτα όρια του Διμου και λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων καταλιγουν ωσ 

«αγνϊςτων ςτοιχείων». 

Αξιωματικοί εν ενεργεία και οπλίτεσ των Ενόπλων Δυνάμεων και των  Σωμάτων Αςφαλείασ, οι 

οποίοι ζπεςαν υπζρ πατρίδοσ, ενταφιάηονται  για μια πενταετία δωρεάν. 

Βρζφθ μζχρι 2 μθνϊν ενταφιάηονται δωρεάν ςτο ειδικό ταφικό τμιμα βρεφϊν. 

Άρκρο 10 ο  –Ζννοια Ανακομιδισ  

 «Ανακομιδι νεκροφ» ονομάηεται θ μεταφορά γενικά από τον τάφο των οςτϊν του νεκροφ, φςτερα 

από τθν πλιρθ αποςφνκεςθ του ςϊματοσ, για να φυλαχκοφν ι να τοποκετθκοφν ςε άλλο μζροσ. 
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Τα οςτά φυλάςςονται ςτο οςτεοφυλάκιο, ςτο χϊρο δθλαδι του κοιμθτθρίου, που είναι 

ςτεγαςμζνοσ ι κλειςτόσ και περιλαμβάνει κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθ φφλαξθ των οςτϊν των 

ανακομιηόμενων νεκρϊν. 

Εάν δεν πρόκειται να φυλαχκοφν, τα οςτά μετά τθν ανακομιδι τοποκετοφνται ςτο χωνευτιριο.  

Άρκρο 10.1 ο  –Χρόνοι ανακομιδισ – Εκταφισ 

Θ ανακομιδι των νεκρϊν γίνεται όταν λιξει ο οριηόμενοσ χρόνοσ (υποχρεωτικοφ ενταφιαςμοφ ι 

ζπειτα από πικανι παράταςθ που ζχουν λάβει) και απαιτείται θ παρουςία των ςυγγενϊν του 

νεκροφ, ι αυτοφ που φρόντιςε για τον ενταφιαςμό και ζχει καταχωρθκεί «ωσ ςυγγενισ» ςτθν 

καρτζλα του νεκροφ. Θ αποςτολι επιςτολϊν, e-mails, sms, ι τθλεφωνικι επικοινωνία, ι γενικι 

ανακοίνωςθ τοιχοκολλθμζνθ ςτουσ χϊρουσ του νεκροταφείου ι τοποκζτθςθ ςθμειϊματοσ ςε 

εμφανζσ ςθμείο επί του τάφου αποτελοφν ενδεικτικοφσ τρόπουσ πρόςφορου μζςου ειδοποίθςθσ. 

Εάν μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μινα από τθ λιξθ τθσ πιο πάνω χρονικισ διάρκειασ  δεν προςζλκουν 

οι ςυγγενείσ του νεκροφ ι ςε περίπτωςθ άρνθςισ των να προβοφν ςτθν εκταφι για οιονδιποτε 

λόγο, αρκεί θ παρουςία ενόσ μόνο εξ αυτϊν. Εάν δεν προςζλκει κανείσ τότε θ αρμόδια υπθρεςία 

του Κοιμθτθρίου προβαίνει ςτθν ανακομιδι και ςτθν τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτο κοινό 

χωνευτιριο. 

Θ ανακομιδι των οςτϊν των ενταφιαςκζντων ςε τάφουσ τριετοφσ ταφισ ενεργείται μετά τθν 

παρζλευςθ τριετίασ από τθν ταφι, με ευκφνθ των πλθςιζςτερων ςυγγενϊν . 

Θ εκταφι των νεκρϊν για αυτοψία ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο πριν να παρζλκει θ τριετία, 

επιτρζπεται μόνο κατόπιν άδειασ τθσ αρμόδιασ ειςαγγελικισ αρχισ και μπορεί να γίνει παρουςία 

ιερζωσ. 

Εάν μετά τθν παρζλευςθ 2 (δφο) μθνϊν από τθν τριετία οι  ςυγγενείσ δεν ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ 

με τθν Υπθρεςία, για τθν ανακομιδι των  οςτϊν ι τθν παράταςθ τθσ ταφισ, θ αρμόδια υπθρεςία 

προβαίνει ςτθν ανακομιδι των οςτϊν, χωρίσ τθν παρουςία των οικείων. Πταν οι ςυγγενείσ δεν 

ςυναινοφν να γίνει θ εκταφι, αφοφ λιξει το χρονικό διάςτθμα των δφο μθνϊν, θ Υπθρεςία ενεργεί 

μόνθ τθσ τθν εκταφι και τοποκετεί τα οςτά ςτο οςτεοφυλάκιο. 

 Άρκρο 11 ο  –Διαδικαςία ανακομιδισ- Εκταφισ 

Θ ανακομιδι των οςτϊν, ενεργείται ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ νομοκεςία  περί  δθμόςιασ  υγείασ. 

Θ ανακομιδι ενεργείται μετά τθν πάροδο του κακοριςμζνου χρόνου ταφισ και μποροφν να 

παρίςτανται οι ςυγγενείσ των ενταφιαςκζντων και ο Λερεφσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν 

πλθςιζςτεροι ςυγγενείσ για τθν εκταφι, μπορεί να φροντίςει αυτόσ που αρχικά είχε ενδιαφερκεί 

για τθν ταφι ι και οποιοςδιποτε τρίτοσ, αφοφ κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι 

αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ εκταφισ. 

Για τθν ανακομιδι καταβάλλεται τζλοσ που ορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και 

ςτθ ςυνζχεια και μόνο τοποκετοφνται τα οςτά ςτο οςτεοφυλάκιο. 
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Οποιαδιποτε ιατροδικαςτικι εξζταςθ που  αφορά  ςτα  οςτά  τα  οποία  ευρίςκονται  εντόσ  των  

Κοιμθτθρίων,  γίνεται  μετά  από  άδεια του  Ειςαγγελζωσ. 

Θ εκταφι παντόσ κανόντοσ από λοιμϊδεσ νόςθμα (ιλαρά, οςτρακιά, κοκκφτθ κ.λ.π.) ι από νόςθμα 

που υπάγεται ςτο Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό, δεν επιτρζπεται πριν παρζλκει τριετία ι 

δεκαετία αντίςτοιχα από τον ενταφιαςμό (άρκρα 2 παρ. 2 και 3 ΡΔ 210/75). 

Σε περίπτωςθ ανακομιδισ και μεταφοράσ των οςτϊν ςε άλλο νεκροταφείο κα πρζπει με φροντίδα 

των ςυγγενϊν/ενδιαφερομζνων να προθγθκεί θ απολφμανςι τουσ 

Θ ταφι των νεκρϊν, θ ανακομιδι και μετακομιδι των οςτϊν, ενεργείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία περί δθμόςιασ υγείασ και με τθν επιμζλεια τθσ υπθρεςίασ των Κοιμθτθρίων. 

Άρκρο 12 ο  –Παράταςθ ταφισ - ανακομιδισ – Εκταφισ 

Με απόφαςθ Δθμάρχου και ζπειτα από αίτθςθ του προςϊπου (δικαιοφχου) που είναι υπεφκυνο 

για τον παραχωρθκζντα για τριετι χριςθ τάφο, για ςοβαρό λόγο και ζπειτα από ειςιγθςθ του 

αρμόδιου Τμιματοσ Κοιμθτθρίων του Διμου (ςτθν οποία ςθμειϊνεται ιδιαίτερα ότι θ παράταςθ 

δεν κα εμποδίςει τθν ομαλι ταφι των νεκρϊν), δφναται θ δυνατότθτα για  παράταςθ τθσ ταφισ 

για δυο (2) ακόμθ χρόνια και  αφοφ καταβλθκεί  προκαταβολικά το δικαίωμα παράταςθσ, το οποίο 

κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Δικαίωμα παράταςθσ ταφισ καταβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν ανακομιδι των 

οςτϊν διαπιςτωκεί ότι ο νεκρόσ δεν ζχει αποςτεωκεί, και παραμζνει ενταφιαςμζνοσ, προκειμζνου 

να αποςτεωκεί τελείωσ, το οποίο κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

(μζχρι και δφο (2) ζτθ επιπλζον). 

Αναβολι προγραμματιςμζνθσ εκταφισ δεν επιτρζπεται και ςυνεχίηεται αυτεπαγγζλτωσ από τθν 

υπθρεςία. 

Ραράταςθ πζραν τθσ διετίασ δεν επιτρζπεται. Κατ' εξαίρεςθ ςε εξαιρετικζσ και επείγουςεσ 

περιπτϊςεισ θ υπθρεςία δφναται να δϊςει, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ του υπόχρεου και 

κατάκεςθ των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν παράταςθ του ενταφιαςμοφ για εφλογο χρονικό 

διάςτθμα. Ωσ επείγουςεσ και εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κεωροφνται: 

II. Θ ζκτακτθ νοςθλεία (πλθν χρόνιων πακιςεων) - (παράταςθ εωσ 3 μινεσ) 
II. Θ ζκτακτθ και προςωρινι απουςία του υπόχρεου ςτο εξωτερικό - (παράταςθ εωσ 3 

μινεσ) 

III. Θ φπαρξθ ανιλικων τζκνων που θ εκταφι του κανόντοσ γονζα είναι δυνατό να ζχουν 

δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ψυχολογία του - (παράταςθ μζχρι τθν ενθλικίωςθ αυτϊν) 

Θ τυχόν παράταςθ ταφισ ιςχφει μόνον μετά τθν καταβολι των προβλεπόμενων 

δικαιωμάτων/τελϊν και ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να καταβάλλονται μζχρι τθν εκάςτοτε 

θμερομθνία λιξθσ ταφισ του νεκροφ, το δε φψοσ κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ υπθρεςία προχωρεί ςτθν ανακομιδι των οςτϊν, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα των άρκρων 10, 10.1 και 11. 

ΑΔΑ: ΨΓΒΗΩ9Π-Φ57



 36 

 Άρκρο 13 ο  –Αναβολι ανακομιδισ 

Αν κατά τθν ανόρυξθ τάφου για τθν ανακομιδι των οςτϊν νεκροφ διαπιςτωκεί ότι θ ςωρόσ δεν 

ζχει αποςτεωκεί πλιρωσ, παραμζνει ςτον τάφο για ζνα ζτοσ ακόμα. Για το χρονικό αυτό διάςτθμα 

δεν υπάρχει καμία οικονομικι υποχρζωςθ (δικαίωμα παράταςθσ) από τον υπόχρεο. 

 

Άρκρο 14 ο  –Αντικείμενα που βρίςκονται κατά τθν ανακομιδι 

Αντικείμενα τα οποία βρίςκονται κατά τθν εκταφι επάνω ι μζςα ςε Οικογενειακοφσ τάφουσ, των 

οποίων θ χριςθ για οποιοδιποτε λόγο περιζρχεται  ςτο Διμο, κεωροφνται περιουςία του Διμου, 

αφοφ απαγορεφεται θ εξαγωγι οποιουδιποτε αντικειμζνου, που ευρίςκονται επάνω  ι μζςα 

ςτουσ τάφουσ, για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ζργα τζχνθσ και ζργα που ζχουν 

ιςτορικι και καλλιτεχνικι αξία παραμζνουν ςτο Νεκροταφείο και κεωροφνται περιουςία του 

Διμου.  Σε  περίπτωςθ  αμφιςβθτιςεωσ  αποφαίνεται  οριςτικά  και  τελεςίδικα το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο. 

Κατά τθν εκταφι, οι εργολάβοι κθδειϊν είναι υποχρεωμζνοι να τοποκετιςουν ςε ςυγκεκριμζνο 

χϊρο του Κοιμθτθρίου τα είδθ εκταφισ , ωσ ειδικά απορρίμματα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ  κα 

επιβάλλεται πρόςτιμο από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία ι τθν αρμόδια υπθρεςία, ποςοφ 200,00 – 

1.000,00 € κατ’ εκτίμθςθ και ανάλογα με τθν εφροσ  τθσ ρφπανςθσ και το είδοσ των απορριμμάτων. 

Άρκρο 15 ο  –Φφλαξθ οςτϊν – Οςτεοφυλάκιο 

Θ  φφλαξθ  των  ανακομιηόμενων  οςτϊν  γίνεται μετά από αίτθςθ των ενδιαφερόμενων ςυγγενϊν 

ςε ειδικό κτίριο εντόσ των Κοιμθτθρίων, το οςτεοφυλάκιο. Θ καταςκευι των οςτεοφυλακίων και 

κυρίδων οςτεοκιβωτίων-οςτεοκθκϊν (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων και προδιαγραφϊν ϊςτε να 

μποροφν να τοποκετθκοφν εντόσ τουσ τα αντίςτοιχα οςτεοκιβϊτια) είναι υποχρεωτικι ςε κάκε 

κοιμθτιριο και γίνεται με μζριμνα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  Επίςθσ, θ διαφφλαξθ των οςτϊν ι τθσ 

τζφρασ γίνεται εντόσ των αντίςτοιχων κιβωτίων, με τθν επιμζλεια τθσ Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων και 

για διάςτθμα ζωσ 40 ετϊν. Τα οςτεοκιβϊτια φζρουν το ονοματεπϊνυμο του νεκροφ και τθν 

θμερομθνία κανάτου και μετά το πζρασ των 40 ετϊν εναποτίκενται υποχρεωτικά εντόσ του 

χωνευτθρίου. 

Θ φφλαξθ των οςτϊν μπορεί να γίνεται και μζςα ςε οικογενειακοφσ τάφουσ,   εφόςον 

ςυγκατατίκενται οι δικαιοφχοι με υπεφκυνθ διλωςι τουσ. 

Πλα τα κοιμθτιρια κα διακζτουν οςτεοφυλάκια, για τθ φφλαξθ των οςτϊν των ανακομιηομζνων 

νεκρϊν (παρ.1 άρκρο 11 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/1979 τεφχοσ Β') κακϊσ και των δοχείων 

φφλαξθσ τθσ τζφρασ ςτισ περιπτϊςεισ καφςεωσ των νεκρϊν. 

Το οςτεοφυλάκιο κα αποτελείται από ςτεγαςμζνο χϊρο ςτον οποίο κα υπάρχουν κατάλλθλεσ 

κυρίδεσ διαςτάςεων τουλάχιςτον 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 μ., για τθν τοποκζτθςθ των οςτεοκθκϊν. Οι 

κυρίδεσ κα κλείνουν με εξωτερικά κυρόφυλλα για να μθν φαίνονται οι κικεσ. (παρ.2 άρκρο 11 

ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/1979 τεφχοσ Β') Οι κυρίδεσ του οςτεοφυλακίου κα απεικονίηονται ςε 

ςχεδιάγραμμα και κα αρικμοφνται. 
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Οι οςτεοκικεσ που κα τοποκετοφνται εντόσ των κυρϊν του οςτεοφυλακίου κα είναι μεταλλικζσ 

και κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

Το δικαίωμα χριςθσ των κυρίδων του οςτεοφυλακίου για τθν διαφφλαξθ των οςτϊν κακορίηεται 

με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςε εφάπαξ ποςό και για διαρκι χριςθ. 

Για τθ φφλαξθ των οςτϊν για δζκα(10) χρόνια ςε οςτεοφυλάκιο καταβάλλεται προκαταβολικά 

ειδικό τζλοσ. Θ τοποκζτθςθ των οςτϊν ςτισ κυρίδεσ που ζχουν καταςκευαςτεί ςτο κοιμθτιριο, 

πραγματοποιείται φςτερα από αίτθςθ των ςυγγενϊν του νεκροφ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ 

κυρίδεσ, για μια δεκαετία με τθν εφϋάπαξ προκαταβολι του ανωτζρω ειδικοφ τζλουσ. Το 

ςυγκεκριμζνο τζλοσ χριςθσ κυρίδων οςτεοφυλακίου δφναται να ανανεωκεί ζωσ ακόμθ 3 φορζσ – 

για  δζκα(10)  ζτθ κάκε φορά εφϋάπαξ, για κάκε επόμενθ δεκαετία κατόπιν  καταβολισ ανάλογου 

ποςοφ που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου - και ζωσ τθσ ςυμπλιρωςθσ 

ςυνολικά των ςαράντα (40) ετϊν παραμονισ ςε οςτεοφυλάκιο. 

Πταν οςτά από το Οςτεοφυλάκιο απορρίπτονται ςτο Χωνευτιριο μετά το πζρασ των ςαράντα ετϊν 

παραμονισ τουσ ςτο Οςτεοφυλάκιο ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπει ο κανονιςμόσ, οι 

οςτεοκικεσ τουσ περιζρχονται ςτο Διμο και με ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ είτε 

επαναχρθςιμοποιοφνται κατόπιν κατάλλθλθσ απολφμανςισ τουσ είτε εκποιοφνται ι 

καταςτρζφονται και απορρίπτονται εφ' όςον κρίνονται ακατάλλθλα. 

Τα οςτεοφυλάκια κα φωτίηονται και κα αερίηονται καλά. (παρ.3 άρκρο 11 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 

424/1979 τεφχοσ Β') 

Σε περίπτωςθ που δεν καταβλθκεί το τζλοσ για τθν φφλαξθ των οςτϊν τότε τα οςτά με ευκφνθ τθσ 

Υπθρεςίασ μεταφζρονται από τισ οςτεοκικεσ και τοποκετοφνται ςτο κοινό χωνευτιριο. 

Οι άποροι ζχουν δωρεάν δικαίωμα χριςθσ οςτεοφυλακίου με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 

Άρκρο 16 ο  –Δενδροφφτευςθ 

Απαγορεφεται θ φφτευςθ  δζνδρων ι κάμνων ςτο χϊρο του Νεκροταφείου, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ Ρραςίνου του Διμου. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ ορίηεται πρόςτιμο ποςοφ 200,00 – 

500,00 ευρϊ. Τα δζνδρα που εμποδίηουν ι προξενοφν ηθμιζσ με το ριηικό τουσ ςφςτθμα  κόβονται, 

μετά από ςχετικι απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

ΔΙΟΙΚΘΘ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

Άρκρο 17 ο  –  Αρμόδια όργανα 

Θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ των κοιμθτθρίων αςκείται από το Διμο Βζλου-Βόχασ δια των 

υπθρεςιϊν που προβλζπει ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του . 

Τα Κοιμθτιρια των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων και οικιςμϊν λειτουργοφν υπό τθν ευκφνθ 

των προζδρων των δθμοτικϊν κοινοτιτων, των τοπικϊν κοινοτιτων ι των εκπροςϊπων, ςε 

εφαρμογι τθσ παρ.ςτ του άρκρου 82 του ν. 3852/2010 (όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει από τα 
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άρκρα 83 & 84 του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Τεφχοσ Α’ 133), οι οποίοι μεριμνοφν για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τουσ, τθ ςυντιρθςθ και τθν ευταξία τουσ, προεγκρίνοντασ τθν καταςκευι – επιςκευι 

ταφικϊν μνθμείων και ανακομιδισ οςτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό.  

Υπεφκυνοσ  για  τθ   λειτουργία  των  Νεκροταφείων  και  τθν  εφαρμογι   των   διατάξεων   του  

παρόντοσ  Κανονιςμοφ,  είναι  ο εκάςτοτε Ρρόεδροσ τθσ Τοπικισ ι Δθμοτικισ Κοινότθτασ (και το 

Τοπικό ι Δθμοτικό Συμβοφλιο),  ςτον  οποίο  υπάγεται  οργανικά  το Νεκροταφείο -Κοιμθτιριο. 

Επίςθσ, με απόφαςθ Τοπικοφ Συμβουλίου ορίηεται υπεφκυνοσ Τοπικόσ Σφμβουλοσ με αρμοδιότθτα 

τθν πρόςβαςθ και φφλαξθ του κοιμθτθρίου  και ειδικότερα για το άνοιγμα και κλείςιμο των κυρϊν 

ειςόδου ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ του ι αν δεν ορίηεται διαφορετικά από 

τθν Ανατολι ζωσ τθ Δφςθ του θλίου.  Ο Τοπικόσ Ρρόεδροσ δφναται να διακζτει τάφουσ κατόπιν 

ςχετικισ αίτθςθσ των ενδιαφερόμενων (εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα), να τθρεί και να 

ενθμερϊνει ςχετικά αρχεία (ταφολόγια, κλπ) ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία δθμοτικϊν 

κοιμθτθρίων.   

Θ  είςπραξθ  των  τελϊν  και  δικαιωμάτων  και  των  λοιπϊν  εςόδων  του  Νεκροταφείου, γίνεται  

από  τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου. 

Άρκρο 18ο  –  Ϊρεσ λειτουργίασ 

Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλεσ  τισ  θμζρεσ  τθσ εβδομάδασ από τθν Ανατολι ζωσ τθν Δφςθ του 

θλίου. 

Με  απόφαςθ του  Δθμάρχου  μπορεί να  οριςκεί  διαφορετικό ωράριο  λειτουργίασ . 

Σε  ϊρεσ  που  δεν  λειτουργεί  το Νεκροταφείο απαγορεφεται  θ  είςοδοσ ςε  οποιονδιποτε. 

Άρκρο 19 ο  – Βιβλία 

Για  τθ  Διοίκθςθ  και  Διαχείριςθ  των Δθμοτικϊν Νεκροταφείων τθροφνται τα  παρακάτω  βιβλία : 

 Βιβλίο  αλφαβθτικοφ  ευρετθρίου  ενταφιαηομζνων 

 Βιβλίο  οικογενειακϊν  τάφων και τάφων τριετοφσ χριςθσ 

 Βιβλίο  φυλαςςόμενων  ςτα οςτεοφυλάκια  οςτϊν 
Υπεφκυνοσ  για  τθν  ενθμζρωςθ  και  κανονικι  τιρθςθ  των βιβλίων  είναι   αρμόδια υπθρεςία θ 

αρμόδια υπθρεςία δθμοτικϊν κοιμθτθρίων  που προβλζπεται από τον Ο. Ε. Υ του Διμου. 

Τα βιβλία οικονομικϊν δοςολθψιϊν (πχ. διπλότυπα είςπραξθσ, ετιςιοι χρθματικοί κατάλογοι 

είςπραξθσ τελϊν, αγοράσ τάφων, κλπ) τθροφνται από τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου. 

Άρκρο 20 ο  –Εκτζλεςθ ζργων επί των τάφων 

Θ εκτζλεςθ  ζργων  διακοςμιςεωσ  και  διαμορφϊςεωσ  των οικογενειακϊν  τάφων,   ενεργείται  

κατόπιν  αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ με 

μζριμνα να τθροφνται οι οριηόμενεσ διατάξεισ που αφοροφν τισ διαςτάςεισ των μνθμείων. 

Τα μνθμεία  είναι  ομοιόμορφα . 
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Για  τθν  εκτζλεςθ  των ζργων προαπαιτείται ςχετικι  ζγκριςθ των υποβαλλόμενων  ςχεδίων (και  

των προχπολογιςμϊν  αυτϊν) από  τθν Τεχνικι  Υπθρεςία  του  Διμου, θ  οποία  και  εγκρίνει 

ςχετικά. Κάκε  τυχόν  διαφορά  επί  του  τρόπου  τθσ  εκτελζςεωσ  των  επί  των τάφων   ζργων,   ωσ  

και  του  ελζγχου   τοφτων, επιλφεται  με  αυτοψία, παρουςία   των   Ρροϊςταμζνων   του   

Κοιμθτθρίου ι του αρμοδίου  υπαλλιλου, του  αρμόδιου μθχανικοφ  των Τεχνικϊν  Υπθρεςιϊν  

του  Διμου, των  ενδιαφερομζνων και  ενόσ  Δθμοτικοφ Συμβοφλου. Θ Διεφκυνςθ  Τεχνικϊν  

Υπθρεςιϊν  του  Διμου  ζχει  τθν  αποκλειςτικι ευκφνθ  ομοιόμορφθσ  εκτζλεςθσ  ζργων και  

επίβλεψισ  τουσ. 

Άρκρο 21 ο  – Καταςκευι ζργων-τάφων 

Οι επιςκζπτεσ του χϊρου, οι εργατοτεχνίτεσ, τα Γραφεία Κθδειϊν κακϊσ επίςθσ και οι εργολάβοι, 

καταςκευαςτζσ τάφων και γενικά οι εργολιπτεσ καταςκευισ ζργων, υποχρεοφνται να 

ςυμμορφϊνονται αυςτθρά προσ τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Δθμοτικϊν 

Κοιμθτθρίων και  τισ   υποδείξεισ  τθσ  Υπθρεςίασ.. 

Δεν  επιτρζπεται  θ χρθςιμοποίθςθ  χϊρου  του  Κοιμθτθρίου  για  τθν  αποκικευςθ  υλικϊν  ι  για  

τθν  απόρριψθ  άχρθςτων  υλικϊν,  οφτε προςωρινά. 

Απαγορεφεται κάκε ενζργεια εργολάβων, καταςκευαςτϊν διακοςμιςεωσ και διαμορφϊςεωσ 

τάφων, μαρμαρογλυπτϊν ι άλλων που εκτελοφν ζργα ςτο Δθμοτικό κοιμθτιριο, που ςκοπό κα 

ζχει ςτθ προςζλευςθ πελατϊν, τθν διατάραξθ τθσ κοςμιότθτασ και ευταξίασ ςτο κοιμθτιριο, λόγω 

επαγγελματικϊν ανταγωνιςμϊν ι διαπραγματεφςεων με τουσ πελάτεσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ 

χρθςιμοποίθςθ χϊρων του κοιμθτθρίου για αποκικευςθ υλικϊν ι για απόρριψθ παλαιϊν υλικϊν.  

Μετά   το πζρασ των εργαςιϊν, οι  εργολιπτεσ υποχρεοφνται  ςτθν    απομάκρυνςθ   των   

υπόλοιπων υλικϊν και  ςτθν επαναφορά   του περιβάλλοντοσ  χϊρου  πζριξ  του  τάφου,  ςτθν  

αρχικι  κατάςταςθ . 

Μετά τθν ανακομιδι, τα υλικά των μνθμείων και  οποιοδιποτε άλλο υλικό βρίςκεται πάνω από 

αυτά, περιζρχονται ςτο Διμο. Τα  υλικά  αυτά  μποροφν  να  επαναχρθςιμοποιθκοφν  ι να  

εκποιοφνται ακολουκϊντασ  τθ  νόμιμθ  διαδικαςία. 

Θ υποχρζωςθ αποκομιδισ ογκωδϊν άχρθςτων υλικϊν ι μπαηϊν, ςυνεπεία των ζργων καταςκευισ 

ι ςυντιρθςθσ των μνθμείων καταλογίηεται ςε βάροσ των ςυγγενϊν ι του υπόχρεου χριςθσ ωσ 

πρόςτιμο. (ΥΡ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 

Οποιαδιποτε παράβαςθ των ανωτζρω επιςφρει τθν επιβολι προςτίμου ποςοφ 500,00 – 1.000,00 

€. 

Πςοι διατθροφν τάφουσ ςε Δθμοτικό κοιμθτιριο είναι υποχρεωμζνοι να ζχουν αυτοφσ ςε καλι και 

ευπρεπι κατάςταςθ και να ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ. Τάφοι που ζχουν 

ανάγκθ επιςκευισ για λόγουσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ και υγείασ πρζπει να επιςκευάηονται 

υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ χριςθσ, ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία που δίνεται από τθν 

υπθρεςία, διαφορετικά οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από το Διμο με δαπάνεσ του και για 

λογαριαςμό των υπόχρεων, και χρεϊνει τα δαπανθκζντα ςτουσ δικαιοφχουσ του τάφου. 
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Αντικείμενα (κινθτά πράγματα) τα οποία βρίςκονται κατά τισ ανακομιδζσ πάνω ι μζςα ςτουσ 

τάφουσ , επιςτρζφονται ςτουσ δικαιοφχουσ ι τουσ κλθρονόμουσ ι τουσ υπόχρεουσ των τάφων, εφ' 

όςον παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου κατά τθν ανακομιδι. Εάν δεν 

παραβρίςκεται κανείσ από τουσ ανωτζρω τότε τα αντικείμενα αυτά περιζρχονται ςτο Διμο. 

Κάκε είδουσ μάρμαρα και αντικείμενα που προζρχονται από ανακομιδζσ ι από παράλειψθ χριςθσ 

περιζρχονται ςτο Διμο, φυλάςςονται και διατίκενται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου. Δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ από τουσ χϊρουσ του κοιμθτθρίου κάκε είδουσ αντικείμενα 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

Σε εμφανι ςθμεία του κοιμθτθρίου τοποκετοφνται πίνακεσ που αναγράφονται τα δικαιϊματα και 

οι υποχρεϊςεισ του διμου κακϊσ και των δικαιοφχων ι ςυγγενϊν των νεκρϊν. Επίςθσ 

τοποκετοφνται πινακίδεσ ενδεικτικζσ των αρικμϊν των τάφων και των δρόμων του κοιμθτθρίου. Οι 

επιγραφζσ πάνω ςτουσ τάφουσ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Πταν πρόκειται για 

αλλοδαποφσ που ζχουν ενταφιαςτεί επιτρζπονται ξενόγλωςςεσ επιγραφζσ με τθν προχπόκεςθ ότι 

ςτθ ςυνζχεια κα υπάρχει μετάφραςθ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι. 

ΣΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Άρκρο 22ο  –Επιβολι, Βεβαίωςθ και Είςπραξθ τελϊν και δικαιωμάτων 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτα δθμοτικά κοιμθτιρια καταβάλλονται τζλθ που κακορίηονται με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

Τα  προβλεπόμενα  από  τον παρόντα  Κανονιςμό  τζλθ  και δικαιϊματα του  Δθμοτικοφ  

Νεκροταφείου  επιβάλλονται  βάςθ  του  άρκρου  19  του από 24/9 – 20/10/1958  Β Δ «Ρερί  των 

Ρροςόδων  Διμων και  Κοινοτιτων», βεβαιϊνονται  και  ειςπράττονται  βάςει  του  ΝΔ  318/69 

«Ρερί  βεβαιϊςεωσ  και  ειςπράξεωσ  των  εςόδων  των  Διμων  και  Κοινοτιτων» και  των  

ςχετικϊν περί οικονομικισ  διοικιςεωσ  και  λογιςτικοφ  των  Διμων διατάξεων   όπωσ ιςχφουν και  

διατίκενται  για  τθ    ςυντιρθςθ και  λειτουργία  των  Νεκροταφείων. 

Σα έζοδα ηοσ δήκοσ από ηα θοηκεηήρηα είλαη δηθαηώκαηα ή ηέιε ποσ επηβάιιοληαη γηα ηελ 
κερηθή ή οιηθή θάισυε ηφλ δαπαλώλ ζσληήρεζες θαη ηες ιεηηοσργίας ασηώλ. 
 
 
Σα τζλθ για παροχι υπθρεςιϊν του παρόντοσ κανονιςμοφ περιλαμβάνουν: 
 

α/α Κ.Α. 
ΕΟΔΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ: ΣΕΛΘ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΟΣΟ 

1 0412.01 Δικαίωμα ενταφιαςμοφ για τριετι χριςθ (ΑΡΘΡΟ – 5)  

2 0411.01 Δικαίωμα ςφςταςθσ οικογενειακοφ τάφου (ΑΡΘΡΟ – 6)  

3 0412.02 Δικαίωμα ταφισ ςε  οικογενειακό τάφο (ΑΡΘΡΟ – 7)  

4 0412.03 Δικαίωμα ανόρυξθσ τάφου (ΑΡΘΡΟ – 21)  

5 0414.01 Δικαίωμα ανακομιδισ (ΑΡΘΡΟ – 11)  

6 0414.02 Δικαίωμα ανακομιδισ και μεταφοράσ οςτϊν για νζα ταφι 
(ΑΡΘΡΟ – 12) 

 

7 0414.03 Δικαίωμα ανακομιδισ με ειςαγγελικι εντολι (ΑΡΘΡΟ – 11)  
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8 0417.01 Τζλθ ςυντιρθςθσ &  κακαριότθτασ νεκροταφείων ανά ζτοσ  
(ΑΡΘΡΑ – 5, 7§7 και 7.1) 

 

9 0415.01 Εφ' άπαξ τζλοσ χριςθσ κυρίδων οςτεοφυλακίου για 
φφλαξθ οςτϊν για δζκα (10) χρόνια και τζλοσ ανανζωςθσ 
για κάκε επόμενθ δεκαετία (ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 40 ετϊν 
ςυνολικά) (ΑΡΘΡΟ – 15) 

 

10 0412.04 Τζλοσ μεταφοράσ οςτϊν από άλλο κοιμθτιριο ςτο 
δθμοτικό κοιμθτιριο είτε για τθ φφλαξθ αυτϊν ςτο 
οςτεοφυλάκιο (εφόςον είναι ςε λειτουργία) (ΑΡΘΡΟ – 15) 

 

11 0413.01 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθ ταφισ) τθσ ανακομιδισ 
των νεκρϊν, που ενταφιάςτθκαν ςε τριετοφσ διάρκειασ 
τάφουσ, το οποίο κακορίηεται ετιςιο με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (μζχρι και δφο (2) ζτθ επιπλζον), 
φςτερα από εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ  των οικείων. 
(ΑΡΘΡΟ – 5) 

 

12 0413.02 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθ ταφισ) ςτθν περίπτωςθ 
που ο νεκρόσ δεν ζχει αποςτεωκεί, και παραμζνει, (μζχρι 
και δφο (2) ζτθ επιπλζον). (ΑΡΘΡΟ – 5) 

 

13 0417.03 Τζλοσ αποκομιδισ ογκωδϊν απορριμμάτων νεκροταφείων 
κακϊσ και το τζλοσ διάκεςθσ ανά ογκϊδεσ αντικείμενο 
(ανάλογα με το βάροσ του, το είδοσ του κτλ.) (εντόσ του 
χϊρου των κοιμθτθρίων) (ΑΡΘΡΟ – 21) 

 

14 0417.04 Τζλοσ δικαιϊματοσ από τον δικαιοφχο για κατάλθψθ 
ζκταςθ περιςςότερθσ τθσ παραχωρθμζνθσ ι τθσ ςυνικουσ 
παραχωρθκείςασ με βάςθ τον Κανονιςμό Κοιμθτθρίων θ 
οποία δεν προςφζρεται για τθ δθμιουργία τάφου (από τθν 
ψιφιςθ του κανονιςμοφ και εφεξισ) (ΑΡΘΡΟ – 6) 

 

 

Τα  τζλθ και τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τον παρόντα Κανονιςμό κακορίηονται  και 

αναπροςαρμόηονται με αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ (Ν.4735/2020) οι οποίεσ 

δθμοςιεφονται ςτθν είςοδο του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

Διμου Βζλου-Βόχασ. 

ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο 23 ο    

Για  κάκε  είδουσ  ζςοδα  του  Νεκροταφείου  που  δεν  προζρχονται  από    τα τζλθ και 

δικαιϊματα, ειςπράττονται  και  βεβαιϊνονται  οίκοκεν ςαν  ζςοδα  του  Διμου. 

Απαγορεφεται  θ  είςοδοσ  επαιτϊν  και  ατόμων  που  ςυνοδεφουν  ηϊα.    Απαγορεφεται  θ  

ζκκεςθ πζνκιμων αντικειμζνων και ςυναφϊν  ειδϊν, θ εγκατάςταςθ  διαφθμίςεων  οποιαςδιποτε  

μορφισ,  κακϊσ  και  οποιαςδιποτε  μορφισ πϊλθςθ  αντικειμζνων,  τόςο  εντόσ  του  

Νεκροταφείου,  όςο  και  επί  του  κοινόχρθςτου  χϊρου  εκτόσ. 

Θ είςοδοσ και θ παραμονι ςτα Δθμοτικά Νεκροταφεία απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ πριν από 

τθν Ανατολι και μετά τθν Δφςθ του Θλίου. 
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Κάκε  είδουσ  δωρεζσ  δθμοτϊν  υπζρ  του  Δθμοτικοφ  Κοιμθτθρίου  γίνονται αποδεκτζσ από  το 

Διμο, ςφμφωνα  με  τθ  νόμιμθ  διαδικαςία   και  χρθςιμοποιοφνται,  ςφμφωνα  με  τθν  επικυμία  

των  δωρθτϊν,   εφόςον  δεν  αντίκειται  ςτο  Νόμο  ι  ςτθν  θκικι. 

Τα Γραφεία Τελετϊν και Μνθμόςυνων, κακϊσ και όλοι  οι  διατθροφντεσ τάφουσ  ςτο  Δθμοτικό  

Κοιμθτιριο,  υποχρεοφνται να  τθροφν  ότι  προβλζπεται  ςτον  παρόντα  Κανονιςμό  και  να  

ςυμμορφϊνονται  προσ  τισ  υποδείξεισ των αρμόδιων  Υπθρεςιϊν, ωσ  προσ  τθν  καλαιςκθςία  του 

και  τθν  ομοιομορφία  του. 

Τάφοι  που χρειάηονται  επιςκευι  για  λόγουσ εξωτερικισ  εμφάνιςθσ και  υγείασ,  πρζπει  να  

επιςκευάηονται  υποχρεωτικά  από  τουσ δικαιοφχουσ    χριςεωσ,  εντόσ  ςυγκεκριμζνθσ  

προκεςμίασ  που ορίηει  θ  αρμόδια Υπθρεςία. Σε  διαφορετικι  περίπτωςθ  οι  εργαςίεσ  

εκτελοφνται  από  το Διμο, με   δαπάνεσ  και  για  λογαριαςμό  των  υπόχρεων , εφαρμόηοντασ  ςτθ  

ςυγκεκριμζνθ  περίπτωςθ  τα  ςχετικά  περί  Βεβαιϊςεωσ  και Ειςπράξεωσ των  Δθμοτικϊν  

Εςόδων, διατάξεων . 

Απαγορεφεται  κάκε ενζργεια  μαρμαρογλυπτϊν  που  εκτελοφν  ζργα ςτα Δθμοτικά  Κοιμθτιρια,  

θ  οποία  αποβλζπει εμφανϊσ  και  εκδιλωσ ςτθν   προςζλκυςθ  πελατϊν  ςτο  χϊρο  του  

Κοιμθτθρίου,  πολφ  περιςςότερο,  κάκε   διατάραξθ  τθσ  ευταξίασ  και  τθσ  κοςμιότθτασ   ςτουσ   

χϊρουσ  αυτοφσ . 

Απαγορεφεται  οποιαδιποτε  παρζμβαςθ  ςτον  περιβάλλοντα  χϊρο,  χωρίσ  τθν  άδεια  και  

ζγκριςθ  τθσ  Υπθρεςίασ Κοιμθτθρίων ι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

Απαγορεφεται ςτο  υπαλλθλικό  και  εργατοτεχνικό  προςωπικό  των  Κοιμθτθρίων κάκε  ανάμειξθ  

και  ενζργεια,  που  ζχει  ςχζςθ  με  τθ ςφςταςθ  εργολθπτϊν  ςε  ενδιαφερόμενεσ  οικογζνειεσ,  

για  καταςκευι ζργου  επί  τάφου. Σε  περίπτωςθ  παραβάςεωσ  κινείται  θ  πεικαρχικι  

διαδικαςία,  που προβλζπεται  από  το  Νόμο . 

Το  υπαλλθλικό  και  εργατοτεχνικό προςωπικό του Κοιμθτθρίου πρζπει  να  ςυμπεριφζρεται  

ευπρεπϊσ  και  με  τθν  προκυμία  και  ςοβαρότθτα, που  αρμόηει  ςτο  χϊρο. 

Θ  Αρμόδια  για  τθν  καλλιζργεια  και  τθ  ςυντιρθςθ  του  πραςίνου του  Κοιμθτθρίου,  είναι  θ  

Υπθρεςία  Ρραςίνου  του  Διμου  Βζλου-Βόχασ. 

Οςτά μποροφν να εξζλκουν από το Κοιμθτιριο, μόνο για να μεταφερκοφν ςε άλλο Κοιμθτιριο, και 

για εγκλθματολογικοφσ – επιςτθμονικοφσ λόγουσ, κατόπιν άδειασ Ειςαγγελζα. 

Άρκρο 24ο    

Για  περιπτϊςεισ  που  δεν  προβλζπονται  από  τον  παρόντα  Κανονιςμό, μποροφν  αυτζσ  να  

ςυμπεριλθφκοφν  ςτα  άρκρα  του  Κανονιςμοφ,  μετά από  ςχετικι  απόφαςθ  του  Δθμοτικοφ  

Συμβουλίου. 
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Άρκρο 25 ο – Ψυκτικοί Νεκροκάλαμοι 

Σε κάκε υφιςτάμενο  Κοιμθτιριο του Διμου Βζλου-Βόχασ και εφόςον απαιτείται από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ δφναται να δθμιουργθκεί ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ (με μζριμνα τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ αν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, διακζςιμοσ  χϊροσ, κλπ), εντόσ του οποίου 

τοποκετείται ψυκτικόσ κάλαμοσ, για τθν παραμονι των ανκρωπίνων ςωμάτων μζχρι τθν ταφι, 

αφοφ προθγοφμενα προςκομιςκεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό κανάτου. 

Άρκρο 26 ο  – Δωρεζσ 

Κάκε είδουσ δωρεζσ δθμοτϊν υπζρ των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων γίνονται αποδεκτζσ από το Διμο 

και χρθςιμοποιοφνται κατά τθν επικυμία των δωρθτϊν. 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρκρο 27 ο   

- Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο των Κοιμθτθρίων με ηϊα. 

- Δεν επιτρζπεται θ επαιτεία, θ εγκατάςταςθ μικροπωλθτϊν και θ πϊλθςθ κεριϊν ςτο χϊρο ι ςτισ 

ειςόδουσ των Κοιμθτθρίων. 

- Κάκε επιςκζπτθσ οφείλει να δείχνει τον απαιτοφμενο ςεβαςμό και να τθρεί τθν τάξθ και τθν 

ευκοςμία.  

- Απαγορεφεται κάκε καταςκευι (βρφςθ, παγκάκια κ.λπ.) ι φφτευςθ δζνδρων ςε κοινόχρθςτο 

χϊρο των κοιμθτθρίων, διαφορετικά κα απομακρφνεται από τον ςυγγενι με ευκφνθ του 

καταςκευαςτι ι από το Διμο και το κόςτοσ κα καταλογίηεται ςτον ςυγγενι του νεκροφ ι ςτον 

καταςκευαςτι που λειτουργεί κατ’ εντολι ςυγγενι του νεκροφ, ο οποίοσ ςε κάκε περίπτωςθ 

υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.      

Άρκρο 28 ο    

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ κατά περίπτωςθ αρμόδια 

υπθρεςία  υποχρεοφται να ορίςει και να ειςθγθκεί τθν παράβαςθ προσ τθν οικονομικι υπθρεςία θ 

οποία με ενζργειζσ τθσ κα καταλογίςει και το πρόςτιμο για τον παραβάτθ το οποίο προβλζπεται 

από τον παρόντα κανονιςμό.  Ρρόςτιμα τα οποία δεν προβλζπονται ςτο παρόντα κανονιςμό 

δφναται να προβλεφκοφν ςε νζα απόφαςθ.  

- Το πρόςτιμο (εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ςαφϊσ ορίηεται ςε οριςμζνα άρκρα του παρόντοσ 

κανονιςμοφ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποςό του τζλουσ ταφισ και μεγαλφτερο από το 

διπλάςιο του ποςοφ τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ οικογενειακοφ τάφου. 

 

- Κάκε πρόςτιμο επιβάλλεται ζπειτα από γνωςτοποίθςθ τθσ παράβαςθσ ςτον παραβάτθ και το 

πζρασ εφλογθσ προκεςμίασ δζκα θμερολογιακϊν θμερϊν (προσ ςυμμόρφωςθ και αποκατάςταςθ 

τθσ παράβαςθσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ) κακϊσ και εξζταςθ των εγγράφων απόψεϊν του εντόσ 
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επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ παράβαςθσ ςτον 

παραβάτθ. 

 

 - Σε περίπτωςθ που ο παραβάτθσ αμελιςει να υποβάλλει απόψεισ το πρόςτιμο επιβάλλεται 

εριμθν του. Ο παραβάτθσ ςε κάκε περίπτωςθ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τον ιςχφοντα 

κανονιςμό. 

 

 Άρκρο 29 ο   

Ρεριπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από τον παρόντα Κανονιςμό ρυκμίηονται μετά από ειςιγθςθ 

του Δθμάρχου με αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που εγκρίνονται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Άρκρο 30 ο   

Ο  παρϊν  Κανονιςμόσ  ιςχφει  αμζςωσ  μετά τθν  ζγκριςθ και δθμοςίευςι του, όπωσ προβλζπει ο 

Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006). 

Με τθν ψιφιςθ και εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ,  καταργείται κάκε προθγοφμενοσ και 

κάκε απόφαςθ που δεν είναι ςφμφωνθ  με αυτόν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 66/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Ρρόεδροσ     Τα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 
 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  
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