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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  158/2018 
Τροποποίηση των άρθρων 5 και 23 της υπ’ 

αριθ. 39/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περί «Κανονισµού Λειτουργίας 

∆ηµοτικών Κοιµητηρίων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 27ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου: 

α) την υπ’ αριθ. 258/2016 -Α∆Α ΩΙ9∆ΩΚΠ-2ΕΛ - απόφασή τους: «Περί 
έγκρισης Ενιαίου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου 
Μεγαρέων» µε την οποία «Ενέκρινε τον Ενιαίο Κανονισµό λειτουργίας των 
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Μεγαρέων, σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ. 
20/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ο οποίος περιλαµβάνει 
τριάντα ένα  (31) άρθρα» 

β) την υπ’ αριθ. 39/2017 -Α∆Α Ω4ΑΘΩΚΠ-ΩΡΙ - απόφασή τους: 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί 
Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων».» µε την οποία «Τροποποίησε  
την υπ’ αριθ. 258/2016 απόφασή του και ενέκρινε τον νέο «Ενιαίο Κανονισµό 
λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Μεγαρέων», σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του υπ’ αριθµό 102857/37482/27-12-2016  έγγραφου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  ο οποίος περιλαµβάνει τριάντα ένα  (31) 
άρθρα». 

 
Στην συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου το υπ’ αρ. πρωτ. 171/28-2-2018 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης 
Μεγάρων και Σαλαµίνας, που έχει ως εξής: 

«Αγαπητέ κ.∆ήµαρχε, 
Εις απάντησιν του υπ’αρίθµ.3835/27-2-2018 εγγράφου υµών δι’ου 

διαβιβάσατε εις ηµάς την υπ’ αρίθµ. 39/2017 Απόφασιν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
περί της Τροποποιήσεως της υπ΄ αρίθµ. 258/2016 Αποφάσεως του ως άνω 
αναφεροµένου Συµβουλίου, περί του Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων, γνωρίζοµεν υµίν ότι εκφράζοµεν την διαφωνίαν ηµών δια τα 
αναφερώµενα εις την παράγραφον 6 του άρθρου 5, περί της οικονοµικής 
διαχειρίσεως των Ιερών Ναών, καταθέτοντας εις υµάς τα αναφερόµενα εις την 
παράγραφον 2, Κεφάλαιον  Β’ του άρθρου 14 του Κανονισµού 8/1979, «περί Ιερών 
Ναών και Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. 1/Α΄΄/5-1-1980) και παρακαλούµεν όπως τηρηθούν τα 
εν αυτώ διαλαµβανόµενα. 

Επισυνάπτοµεν, εν φωτοστατικοίς, αντιγράφοις, τον Κανονισµόν 8/1979 
καθώς δε την επίσηµον απογραφήν του ∆ήµου ηµών» 

 

Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το υπ’ αρ. πρωτ. 11652/3-11-2017 έγγραφο της Επιτροπής 
Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιήσεως ∆ηµοτικών Ακινήτων του ∆ήµου Μεγαρέων, 
που έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ:Εκτίµηση τάφων στο κοιµητήριο Μεγάρων 
Σχετ: Το υπ αριθ.11652/12-7-2017 έγγραφο της «∆/νσης Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης.Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων» 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και µετά από αυτοψία που διενεργήσαµε 
στο κοιµητήριο Μεγάρων προκειµένου να εκτιµήσοµε την αξία των ήδη 
κατασκευασµένων µνηµείων επί πλέον της γης προτείνουµε τα εξής: 
1)Σκέτο κενοτάφιο µε περιµετρικό τοιχείο από µπετόν η τοιχοποιία                      100,00 
2)Μνήµα από µάρµαρο ύψους εως 60.00cm πλήρως κατασκευασµένο              250,00 
3)Μνήµα µε µάρµαρο από 60cm εως 100.00cm πλήρως κατασκευασµένο         500,00 
4)Μνήµατα µε µάρµαρο η γρανίτη µε ύψος µεγαλύτερο από 100cm πλήρως  
κατασκευασµένο                                                                                             600,00 
5)∆ιπλά µνήµατα µε µάρµαρο πλήρως κατασκευασµένα                                    750,00 
Το ύψος προσδιορίζεται ως το µέσο ύψος της πρόσοψης από το έδαφος µέχρι την 
οριζόντια πλάκα του µνήµατος». 
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Στην συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  την υπ’ αριθ. πρωτ. 9683/16-5-2018 εισήγηση του κ. Γεωργίου ∆. 
Στρατιώτη, ειδικού συνεργάτη του κ. ∆ηµάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

 
Θέµα: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 23 του «Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηριών» 
όπως αυτός ψηφίστηκε και  εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 39/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
Σχετ.: 1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 171/28-2-2018 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και 
Σαλαµίνας.  
2. Το υπ’ αρ. 11652/31-11-2017 έγγραφο της Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος 
Εκποιήσεως ∆ηµοτικών Ακινήτων του ∆ήµου Μεγαρέων. 

 
Α. 1. Η παράγραφος 2β,  του αρ. 14 του Κανονισµού 8/1979  «Περί Ιερών Ναών και 
Ενοριών» (ΦΕΚ 1/Α/ 5-1-1990) αναφέρει ότι:  Άρθρο 14.  

2) Η ∆ιοίκησις και διαχείρισις των εν τοις Κοιµητηρίοις µη ενοριακών Ναών ασκείται ως 
κάτωθι: 

β) Των Ιερών Ναών Κοιµητηρίων ανηκόντων εις ∆ήµους ή Κοινότητας µέχρι 50.000 
κατοίκων υπό του πλησιεστέρου Ενοριακού Ναού, εφαρµοζοµένων κατ'  αναλογίαν των 
διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος. 

Επειδή ο ∆ήµος Μεγαρέων, σύµφωνα µε τη  τελευταία απογραφή, έχει πληθυσµό 
µικρότερο των 50.000 κατοίκων, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο «Κανονισµός 
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» ούτως ώστε να απαλειφτεί η παράγραφος 6  του 
άρθρου 5 του Κανονισµού κατά το µέρος που προσκρούει στον Νόµο. Το ήδη υπάρχον 
άρθρο  έχει ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος από την Ανατολή 
µέχρι την ∆ύση του ηλίου. 

2. Οι υπάλληλοι των κοιµητηρίων εξυπηρετούν από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
Εξυπηρετούν επίσης και Σαββατοκύριακο αν παραστεί ανάγκη ενταφιασµού. 

3. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιµητήρια απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. 
4. Η φύλαξη των χώρων των δηµοτικών κοιµητηρίων γίνεται είτε από τους υπαλλήλους 

του ∆ήµου είτε από ιδιώτες που καθορίζονται από τις σχετικές νόµιµες  διαδικασίες. 
5. Oι επισκέπτες του χώρου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται απόλυτα στους 

κανόνες της τάξης και καθαριότητας του χώρου και να δείχνουν σεβασµό προς τους 
τάφους και τους νεκρούς. 

6. Η διαχείριση και η εν γένει µέριµνα της λειτουργίας των ναών των Κοιµητηρίων θα 
γίνεται από την Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαµίνος ενώ η οικονοµική διαχείριση των 
Ιερών Ναών των κοιµητηρίων ασκείται αποκλειστικά από τον ∆ήµο. 
7. Βεβαίωση και είσπραξη γίνεται µε βάση τη νοµοθεσία περί βεβαιώσεως εισπράξεως 

των εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.∆.318/69). Η είσπραξη γίνεται πάντα µε  
απόδειξη, η οποία επιβάλλεται να γίνεται δίχως αναβολή και ποτέ τµηµατικά. 

8. Όλα τα έσοδα του κοιµητηρίου διατίθενται στο µεγαλύτερο µέρος τους για την 
επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και γενικά διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των εγκαταστάσεών του και την αµοιβή των απασχολουµένων σε αυτό. 
Τα υπόλοιπα αυτών µπορούν να διατεθούν από τον ∆ήµο για άλλους σκοπούς 
(άρθρο 3 Ν 547/77). 

9. Το προσωπικό του Νεκροταφείου πρέπει να συµπεριφέρεται προς τους 
προσερχόµενους µε ευπροσηγορία και ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του µε 
προθυµία και να µην δίνει αφορµές για παράπονα και παρατηρήσεις. 

10.  Οφείλει  το προσωπικό του Νεκροταφείου να µεριµνά για την οµαλή λειτουργία και 
την ασφάλεια του χώρου.  
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11.  Απαγορεύεται από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Νεκροταφείου 
κάθε ανάµιξη που έχει σχέση µε τη σύσταση εργοληπτών, εργολάβων κηδειών ή 
άλλων παραγόντων, σε ενδιαφερόµενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου, 
για τέλεση κηδειών- µνηµοσύνων κ.λ.π. 

Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονοµική τους σχέση µε τους εργολάβους. Αν διαπιστωθεί 
τέτοια παράβαση κινείται κατά του υπαιτίου η πειθαρχική διαδικασία. 
12.  Οι εργάτες ταφής- εκταφής, µε την υπόδειξη των υπευθύνων υπαλλήλων του 

Κοιµητηρίου, είναι υπεύθυνοι για το άνοιγµα των τάφων, την ταφή των νεκρών, το 
κλείσιµο των εν λογω τάφων µε χώµα, την ανακοµιδή των οστών, το πλύσιµο 
αυτών, καθώς επίσης για την  µεταφορά τους σε οικογενειακούς τάφους ή στο 
χωνευτήρι.  

Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισµό του χώρου του κοιµητηρίου, την κοπή 
χόρτων, το πότισµα δένδρων και για κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από του 
υπευθύνους του κοιµητηριού, η οποία αφορά  την ευπρέπεια και τον καλλωπισµό του 
χώρου. 
13. Η υπηρεσία του Νεκροταφείου τηρεί ηµερολόγιο των διατεθειµένων οικογενειακών, 

τριετούς χρήσεως τάφων που απεικονίζει την πραγµατική κάθε µέρα εικόνα τους, 
καθώς επίσης τηρεί και κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 
Νόµου. 

14. Κάθε είδους µάρµαρα και αντικείµενα που προέρχονται από ανακοµιδές ή 
παράλειψη χρήσεως αποµακρύνονται άµεσα από το ∆ήµο. 

15. ∆εν επιτρέπεται η έξοδος από τους νεκροταφειακούς χώρους κάθε είδους 
αντικειµένου σύµφωνα µε τις σχετικές  υγειονοµικές διατάξεις.  

16. Όταν οστά απορρίπτονται στο χωνευτήριο κατά τη διαδικασία του παρόντος οι 
οστεοθήκες τους (κιβώτια) περιέρχονται στο ∆ήµο και µε ευθύνη της Υπηρεσίας 
Νεκροταφείου εκποιούνται ή καταστρέφονται και απορρίπτονται εφόσον κρίνονται 
ακατάλληλες. 

17.  Αντικείµενα τα οποία χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου ως 
άχρηστα µε προσωπική ευθύνη του Προϊστάµενου αχρηστεύονται και 
απορρίπτονται.  

 

 

Α. 2  Στο κοιµητήριο Μεγάρων µετά από πρόσφατες εκταφές προέκυψαν διαθέσιµοι τάφοι 
οι οποίοι µπορούν  να διατεθούν εκ νέου. Η Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιήσεως 
∆ηµοτικών Ακινήτων του ∆ήµου Μεγαρέων διενέργησε αυτοψία στο κοιµητήριο Μεγάρων 
προκειµένου να εκτιµήσει την αξία των ήδη κατασκευασµένων µνηµείων, επί πλέον της γης.  
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο «Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων» ούτως ώστε να συµπεριλαµβάνεται  η  αξία των ήδη κατασκευασµένων 
µνηµείων, επί πλέον της γης, για να µπορούν να διατεθούν εκ νέου. Το ήδη υπάρχον 
άρθρο έχει ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Αντικείµενα (κινητά πράγµατα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακοµιδές επάνω 
ή µέσα στους οικογενειακούς τάφους ή στους τάφους τριετούς χρήσεως, οι οποίοι 
για κάθε λόγο περιέρχονται στο ∆ήµο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των 
τάφων τούτων ή τους κληρονόµους τους, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
δια πληρεξουσίου. 
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραληφθούν περιέρχονται στο ∆ήµο και 
διατίθενται κατά περίπτωση µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3. Το προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου. 
4. ∆εν επιτρέπεται η έξοδος από τους χώρους των κοιµητηρίων παντός 
αντικειµένου, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. Σκελετοί στεφάνων και 
σταυρών επί των τάφων περιέρχονται στο ∆ήµο και εκποιούνται, το δε προϊόν της 
εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου. 
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Η τροποποίηση του ως άνω άρθρου για την εκτίµηση της αξίας των ήδη 
κατασκευασµένων µνηµείων  µε σκοπό την εκ νέου διάθεση θα προστεθεί ως 
στοιχείο ‘β’ στην 3η παράγραφο του άρθρου και θα έχει ως εξής : 

3.α) Το προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του 
∆ήµου. 

      β)Το σκέτο κενοτάφιο µε περιµετρικό τοιχίο από µπετόν η τοιχοποιία 
ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ , το µνήµα από µάρµαρο ύψους έως 
60cm ανέρχεται στα 250,00 ευρώ , το µνήµα µε µάρµαρο από 60 cm και άνω 
πλήρως κατασκευασµένο υπολογίζεται  στα 500,00 ευρώ , τα µνήµατα µε 
µάρµαρο ή γρανίτη µε ύψος µεγαλύτερο από 100 cm πλήρως κατασκευασµένο 
κοστολογείται στα 600,00 ευρώ , τα διπλά µνήµατα µε µάρµαρο πλήρως 
κατασκευασµένα κοστολογούνται στα 750,00 ευρώ.  
 
Β. Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως  εγκρίνει και 
ψηφίσει την τροποποίησή των  άρθρων 5 και 23 του Κανονισµού ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων τα οποία  διαµορφώνονται   ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος από την 
Ανατολή µέχρι την ∆ύση του ηλίου. 

2. Οι υπάλληλοι των κοιµητηρίων εξυπηρετούν από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
Εξυπηρετούν επίσης και Σαββατοκύριακο αν παραστεί ανάγκη ενταφιασµού. 

3. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιµητήρια απαγορεύεται η είσοδος σε 
οποιονδήποτε. 

4. Η φύλαξη των χώρων των δηµοτικών κοιµητηρίων γίνεται είτε από τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου είτε από ιδιώτες που καθορίζονται από τις σχετικές 
νόµιµες  διαδικασίες. 

5. Oι επισκέπτες του χώρου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται απόλυτα στους 
κανόνες της τάξης και καθαριότητας του χώρου και να δείχνουν σεβασµό προς 
τους τάφους και τους νεκρούς. 

6. Η διαχείριση και η εν γένει µέριµνα της λειτουργίας των ναών των Κοιµητηρίων θα 
γίνεται από την Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαµίνος.  

7. Βεβαίωση και είσπραξη γίνεται µε βάση τη νοµοθεσία περί βεβαιώσεως 
εισπράξεως των εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.∆.318/69). Η είσπραξη γίνεται 
πάντα µε  απόδειξη, η οποία επιβάλλεται να γίνεται δίχως αναβολή και ποτέ 
τµηµατικά. 

8. Όλα τα έσοδα του κοιµητηρίου διατίθενται στο µεγαλύτερο µέρος τους για την 
επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και γενικά διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των εγκαταστάσεών του και την αµοιβή των απασχολουµένων σε αυτό. 
Τα υπόλοιπα αυτών µπορούν να διατεθούν από τον ∆ήµο για άλλους σκοπούς 
(άρθρο 3 Ν 547/77). 

9. Το προσωπικό του Νεκροταφείου πρέπει να συµπεριφέρεται προς τους 
προσερχόµενους µε ευπροσηγορία και ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του 
µε προθυµία και να µην δίνει αφορµές για παράπονα και παρατηρήσεις. 

10.  Οφείλει  το προσωπικό του Νεκροταφείου να µεριµνά για την οµαλή λειτουργία και 
την ασφάλεια του χώρου.  

11.  Απαγορεύεται από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Νεκροταφείου κάθε ανάµιξη που έχει σχέση µε τη σύσταση εργοληπτών, 
εργολάβων κηδειών ή άλλων παραγόντων, σε ενδιαφερόµενες οικογένειες για 
κατασκευή έργου επί τάφου, για τέλεση κηδειών- µνηµοσύνων κ.λ.π. 

Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονοµική τους σχέση µε τους εργολάβους. Αν 
διαπιστωθεί τέτοια παράβαση κινείται κατά του υπαιτίου η πειθαρχική διαδικασία. 
12.  Οι εργάτες ταφής- εκταφής, µε την υπόδειξη των υπευθύνων υπαλλήλων του 

Κοιµητηρίου, είναι υπεύθυνοι για το άνοιγµα των τάφων, την ταφή των νεκρών, το 
κλείσιµο των εν λογω τάφων µε χώµα, την ανακοµιδή των οστών, το πλύσιµο 
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αυτών, καθώς επίσης για την  µεταφορά τους σε οικογενειακούς τάφους ή στο 
χωνευτήρι.  

Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισµό του χώρου του κοιµητηρίου, την κοπή 
χόρτων, το πότισµα δένδρων και για κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από του 
υπευθύνους του κοιµητηριού, η οποία αφορά  την ευπρέπεια και τον καλλωπισµό του 
χώρου. 
13. Η υπηρεσία του Νεκροταφείου τηρεί ηµερολόγιο των διατεθειµένων οικογενειακών, 

τριετούς χρήσεως τάφων που απεικονίζει την πραγµατική κάθε µέρα εικόνα τους, 
καθώς επίσης τηρεί και κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 
του Νόµου. 

14. Κάθε είδους µάρµαρα και αντικείµενα που προέρχονται από ανακοµιδές ή 
παράλειψη χρήσεως αποµακρύνονται άµεσα από το ∆ήµο. 

15. ∆εν επιτρέπεται η έξοδος από τους νεκροταφειακούς χώρους κάθε είδους 
αντικειµένου σύµφωνα µε τις σχετικές  υγειονοµικές διατάξεις.  

16. Όταν οστά απορρίπτονται στο χωνευτήριο κατά τη διαδικασία του παρόντος 
οι οστεοθήκες τους (κιβώτια) περιέρχονται στο ∆ήµο και µε ευθύνη της 
Υπηρεσίας Νεκροταφείου εκποιούνται ή καταστρέφονται και απορρίπτονται 
εφόσον κρίνονται ακατάλληλες. 

17.  Αντικείµενα τα οποία χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου 
ως άχρηστα µε προσωπική ευθύνη του Προϊστάµενου αχρηστεύονται και 
απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Αντικείµενα (κινητά πράγµατα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακοµιδές επάνω ή µέσα 
στους οικογενειακούς τάφους ή στους τάφους τριετούς χρήσεως, οι οποίοι για κάθε λόγο 
περιέρχονται στο ∆ήµο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων τούτων ή τους 
κληρονόµους τους, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. 

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραληφθούν περιέρχονται στο ∆ήµο και διατίθενται 
κατά περίπτωση µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

3. Το προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου.      
β)Το σκέτο κενοτάφιο µε περιµετρικό τοιχίο από µπετόν ή τοιχοποιία ανέρχεται 
στο ποσό των 100,00 ευρώ , το µνήµα από µάρµαρο ύψους έως 60 cm έως 100 cm 
ανέρχεται στα 250,00 ευρώ , το µνήµα µε µάρµαρο από 60 cm και άνω πλήρως 
κατασκευασµένο υπολογίζεται  στα 500,00 ευρώ, τα µνήµατα µε µάρµαρο ή 
γρανίτη µε ύψος µεγαλύτερο από 100 cm πλήρως κατασκευασµένο κοστολογείται 
στα 600,00 ευρώ , τα διπλά µνήµατα µε µάρµαρο πλήρως κατασκευασµένα 
κοστολογούνται στα 750,00 ευρώ. 

   Το ύψος προσδιορίζεται ως το µέσο ύψος της πρόσοψης από το έδαφος µέχρι 
την οριζόντια πλάκα του µνήµατος.  

4. ∆εν επιτρέπεται η έξοδος από τους χώρους των κοιµητηρίων παντός αντικειµένου, 
σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. Σκελετοί στεφάνων και σταυρών επί των τάφων 
περιέρχονται στο ∆ήµο και εκποιούνται, το δε προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και 
εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου. 

 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου τον τροποποιηµένο σύµφωνα µε τα ανωτέρω, «Κανονισµό 
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων». 

Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα της 
κας Προέδρου  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή κρίνει 
επιβεβληµένη την διόρθωση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασής του ως προς τα 
άρθρα 5 και 23.  

Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
   Α) Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασή του κατά τα άρθρα 5 και 23 

και εγκρίνει τον νέο τροποποιηµένο «Ενιαίο Κανονισµό λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων του ∆ήµου Μεγαρέων», ο οποίος περιλαµβάνει τριάντα ένα  (31) 
άρθρα και  έχει ως εξής: 

 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ- 
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  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός  έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση  κανόνων σχετικά με την 

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. Ο Καλλικρατικός Δήμος Μεγαρέων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 /τ.Α. /7-6-2010 

και το άρθρο 1 παρ. 5.4,  αποτελείται από τη συνένωση του Δήμου Μεγαρέων και του 

Δήμου Νέας Περάμου.  

Η ίδρυση και συντήρηση των Κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δήμων και των Κοινοτήτων (άρθ.24 & 25 του Π Δ/τος 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα). 

Β. Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις διατάξεις:  

1. Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006) και του Ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).  

2. Τις διατάξεις του 24-9/20-10-58 ΒΔ «Περί των Προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων. 

(ΦΕΚ 171 Α’) 

3. Του Α.Ν. 445/12-1-68 ΦΕΚ 130Α. «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών». 

4. Του Α.Ν. 582/28-9-68 ΦΕΚ 225
 
Α’ «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων». 

5. Του  Ν. 547/23-2-77 ΦΕΚ 56/Α «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των 

κοιμητηρίων». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ/τος 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως 

των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 212 Α). 

7. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 933/1975. 

8. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής 

νεκρών». 

9. Την Α5/1210/78 (ΦΕΚ Β 424) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών 

«Περί όρων ιδρύσεως Κοιμητηρίων». 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 34,35,966 και 970 του Αστικού Κώδικα. 

11. Του ΒΔ 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του 

τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136 Α). 

12. Του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 & 154/Α) 

13. Του κανονισμού 8/79 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών 

και Ενοριών» (ΦΕΚ 171 Α). 

14. Από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα Δημοτικά Κοιμητήρια, με αποφάσεις 

του Δ.Σ. 

15. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου & κάθε σχετικό Νόμο που δεν έχει 

καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται τον παρόντα κανονισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΙΣΜΟΙ -ΕΝΝΟΙΕΣ 

1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής (ΑΚ 966) επί των 

οποίων, κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό 

δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση της κοινής 

τους χρήσης. 

2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί 

διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος και οι σχετικές 

πράξεις του Δήμου είναι εκτελεστέες Διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου 

παραχωρείται το δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου 

προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε 
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μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου (πώληση, δωρεά, 

ανταλλαγή, κληρονομιά, διαθήκη κλπ) Επίσης δεν επιδέχεται εκποίηση, κατάσχεση , 

χρησικτησία ή υποθήκευση. (άρθ.3 παρ. 1 & 2 ΑΝ 582/68). 

3. Οστεοφυλάκιο είναι ο στεγασμένος κλειστός χώρος των κοιμητηρίων ο οποίος διαθέτει 

κατάλληλες υποδοχές φύλαξης οστών µετά την ανακομιδή.  

4.  Χωνευτήριο είναι ο χώρος στο έδαφος των κοιμητηρίων που θα χρησιμοποιείται για 

την τοποθέτηση των οστών των ανακοµιζόµενων νεκρών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΩΡΟΙ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Το Δημοτικό Κοιμητήριο Μεγάρων, βρίσκεται εντός της Διοικητικής Περιφερείας του 

Δήμου στην ανατολική παρυφή, της πόλης των Μεγάρων, εκτός σχεδίου,  και εντός της 

περιμετρικής ζώνης αυτού, εκτάσεως 26.220τ.μ. και σχήματος, όπως αυτό φαίνεται στο 

συνημμένο σχεδιάγραμμα αποτελούμενο από τους κάτωθι χώρους: 

α) Τον παλαιό Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων 

β) Το χώρο των οικογενειακών τάφων ανά κατηγορία 

γ) Το χώρο ταφής κληρικών και μοναχών 

δ) Το χώρο ταφής των απόρων 

ε) Το Οστεοφυλάκιο μετά βοηθητικών χώρων. 

Στον προαύλιο χώρο βρίσκεται ο νεόδμητος Ιερός Ναός της εγέρσεως του Λαζάρου, χώροι 

ταφής κληρικών, μοναχών και διατελεσάντων Δημάρχων, το κυλικείο, το γραφείο 

κοιμητηρίου και βοηθητικοί χώροι. 

2. Το Δημοτικό Κοιμητήριο Ν. Περάμου βρίσκεται στην περιοχή «Πούντα», εκτάσεως 7.007 

τ.μ. και   σχήματος όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα αποτελούμενο από 

τους κάτωθι χώρους: 

α) Τους χώρους ταφής, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

β) Τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 

γ) Δύο (2) Οστεοφυλάκια 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Τα Δημοτικά Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδος από την Ανατολή 

μέχρι την Δύση του ηλίου. 

2. Οι υπάλληλοι των κοιμητηρίων εξυπηρετούν από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εξυπηρετούν 

επίσης και Σαββατοκύριακο αν παραστεί ανάγκη ενταφιασμού. 

3. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιμητήρια απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. 

4. Η φύλαξη των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων γίνεται είτε από τους υπαλλήλους του 

Δήμου είτε από ιδιώτες που καθορίζονται από τις σχετικές νόμιμες  διαδικασίες. 

5. Oι επισκέπτες του χώρου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται απόλυτα στους κανόνες 

της τάξης και καθαριότητας του χώρου και να δείχνουν σεβασμό προς τους τάφους και 

τους νεκρούς. 

6. Η διαχείριση και η εν γένει μέριμνα της λειτουργίας των ναών των Κοιμητηρίων θα 

γίνεται από την Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος.  

7. Βεβαίωση και είσπραξη γίνεται με βάση τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως εισπράξεως των 

εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.Δ.318/69). Η είσπραξη γίνεται πάντα με  απόδειξη, η 

οποία επιβάλλεται να γίνεται δίχως αναβολή και ποτέ τμηματικά. 

8. Όλα τα έσοδα του κοιμητηρίου διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους για την επισκευή, 

συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και γενικά διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

εγκαταστάσεών του και την αμοιβή των απασχολουμένων σε αυτό. Τα υπόλοιπα αυτών 

μπορούν να διατεθούν από τον Δήμο για άλλους σκοπούς (άρθρο 3 Ν 547/77). 

9. Το προσωπικό του Νεκροταφείου πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους 

με ευπροσηγορία και ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και να μην 

δίνει αφορμές για παράπονα και παρατηρήσεις. 
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10.  Οφείλει  το προσωπικό του Νεκροταφείου να μεριμνά για την ομαλή λειτουργία και την 

ασφάλεια του χώρου.  

11.  Απαγορεύεται από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Νεκροταφείου 

κάθε ανάμιξη που έχει σχέση με τη σύσταση εργοληπτών, εργολάβων κηδειών ή άλλων 

παραγόντων, σε ενδιαφερόμενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου, για 

τέλεση κηδειών- μνημοσύνων κ.λ.π. 

Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονομική τους σχέση με τους εργολάβους. Αν διαπιστωθεί 

τέτοια παράβαση κινείται κατά του υπαιτίου η πειθαρχική διαδικασία. 

12.  Οι εργάτες ταφής- εκταφής, με την υπόδειξη των υπευθύνων υπαλλήλων του 

Κοιμητηρίου, είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα των τάφων, την ταφή των νεκρών, το 

κλείσιμο των εν λογω τάφων με χώμα, την ανακομιδή των οστών, το πλύσιμο αυτών, 

καθώς επίσης για την  μεταφορά τους σε οικογενειακούς τάφους ή στο χωνευτήρι.  

Επίσης είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό του χώρου του κοιμητηρίου, την κοπή χόρτων, το 

πότισμα δένδρων και για κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από του υπευθύνους του 

κοιμητηριού, η οποία αφορά  την ευπρέπεια και τον καλλωπισμό του χώρου. 

13. Η υπηρεσία του Νεκροταφείου τηρεί ημερολόγιο των διατεθειμένων οικογενειακών, 

τριετούς χρήσεως τάφων που απεικονίζει την πραγματική κάθε μέρα εικόνα τους, καθώς 

επίσης τηρεί και κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

14. Κάθε είδους μάρμαρα και αντικείμενα που προέρχονται από ανακομιδές ή παράλειψη 

χρήσεως απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο. 

15. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από τους νεκροταφειακούς χώρους κάθε είδους 

αντικειμένου σύμφωνα με τις σχετικές  υγειονομικές διατάξεις.  

16. Όταν οστά απορρίπτονται στο χωνευτήριο κατά τη διαδικασία του παρόντος οι 

οστεοθήκες τους (κιβώτια) περιέρχονται στο Δήμο και με ευθύνη της Υπηρεσίας 

Νεκροταφείου εκποιούνται ή καταστρέφονται και απορρίπτονται εφόσον κρίνονται 

ακατάλληλες. 

17.  Αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου ως 

άχρηστα με προσωπική ευθύνη του Προϊστάμενου αχρηστεύονται και 

απορρίπτονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Η διοίκηση και η διαχείριση του Κοιμητηρίου ασκείται από το Δήμο δια των Υπηρεσιών 

που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 

2. Στον οργανισμό του Δήμου  (ΦΕΚ 2961/Β/23-12-2011), άρθρο, 13 παρ. 36, 37, 38, 39, 

40, αναφέρονται οι αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικών Κοιμητηρίων, της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής. 

3. Ο οριζόμενος, με απόφαση Δημάρχου, αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης  Καθαριότητας και τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων στο οποίο ανήκει το Γραφείο 

Δημοτικών Κοιμητηρίων  εποπτεύει, ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των υπηρεσιών 

των κοιμητηρίων και υποβάλει εισηγήσεις, προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη 

λειτουργία των κοιμητηρίων, στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ειδικότερα: 

α. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου. 

β.  Μεριμνά για τη τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους 

πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων. 

γ. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των 

πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές 

υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών. 

 δ. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων 

καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου 

των κοιμητηρίων. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

1. Σε εμφανή σημεία του κοιμητηρίου τοποθετούνται ενδεικτικές πινακίδες των 

αριθμών των τάφων. 

2. Οι επιγραφές πάνω σους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν ενταφιασθεί επιτρέπονται ξενόγλωσσες  

επιγραφές με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια της αλλοδαπής φράσης ή λέξης θα 

υπάρχει μετάφραση στην  Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ 

1. Tα Δημοτικά Κοιμητήρια είναι προορισμένα δια τον εντος αυτών ενταφιασμό παντός 

νεκρού, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα. (άρθρο 6 ΑΝ 582/68 εις.ΑΠ.11/62 

εγκ.ΥΠΕΣ.4908/22/1954). 

2. Η άδεια ταφής εκδίδεται από τον Δήμαρχο ή από τον εντεταλμένο Αντιδήμαρχο με την 

προσαγωγή σε αυτόν έγγραφης βεβαίωσης του οικείου ληξίαρχου, ότι καταχωρήθηκε 

ληξιαρχική πράξη θανάτου στο σχετικό βιβλίο (άρθρο 14 παρ.7 Ν.2503/97). 

3. Οι χώροι που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών και η κατηγορία θέσης 

καθορίζονται κατά τομείς, όπου αυτό είναι δυνατό. 

4. Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά στα Δημοτικά Κοιμητήρια σε χώρους που 

παραχωρούνται για το σκοπό αυτό μετά 12ωρο από την νόμιμη πιστοποίηση θανάτου. 

Σε περιπτώσεις νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή (Άρθρο 445/68) ύστερα από άδεια 

της Αστυνομικής Αρχής σημειωμένη ή όχι σε εξαιρετικές περιπτώσεις πάνω στη 

ληξιαρχική πράξη θανάτου (Άρθ. 9 Δ/τος της 28
ης

 Μαρτίου 1834 και άρθ. 35 και 36 του 

Ν. 344/76 περί πειθαρχικών πράξεων που καθορίζει και την ώρα ταφής). 

5. Ο ενταφιασμός σε χώρο εκτός Κοιμητηρίου (άρθ. 2 ΑΝ 445/68)  συνιστά πράξη 

τιμωρούμενη από το άρθρο 426 του Ποινικού Κώδικα. Ανακαθορισμός κατηγορίας 

θέσης γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τα 

ανωτέρω φαίνονται σε σχεδιάγραμμα που συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία. 

6. Ο ενταφιασμός νεκρών  των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα που 

υπάγονται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο τμήμα του 

νεκροταφείου του τόπου όπου σημειώθηκε ο θάνατος (Άρθρο 3 ΠΔ 210/1975) 

7. Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον 

τηρήθηκαν κατά την μεταφορά οι διατάξεις του ΠΔ 210/75 και του Ν.1315/1985. 

8. Ο ενταφιασμός των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων, θα πραγματοποιείται σε 

ιδιαίτερο προς τούτο χώρο (ζώνη) στο Κοιμητήριο. 

9. Η ταφή επιτρέπεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η ταφή επιτρέπεται και 

Σαββατοκύριακο εάν παραστεί ανάγκη ενταφιασμού, με την προϋπόθεση να έχει 

εκδοθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΑΦΟΙ 

1. Κάθε παραχωρούμενος τάφος στο Κοιμητήριο έχει διαστάσεις 2,20 μ. μήκος επί 1,00 μ. 

πλάτος. 

2. Οι τάφοι που υπάρχουν σήμερα, εκτός των ρυμοτομούμενων από διαδρόμους ή οδούς, 

παραμένουν με  τις υπάρχουσες διαστάσεις των οποίων όμως το πλάτος δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο των ενενήντα    εκατοστών (0,90μ)  για κάθε τάφο. 

3.Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί μπορούν να προπαρασκευάζονται ή να δομούνται ως 

κενοτάφια μέχρι  την πραγματοποίηση ταφής. 

4.Οι τάφοι των απόρων απέχουν μεταξύ τους σαράντα  εκατοστά(0,40μ) και δεν 

επιτρέπεται σε αυτούς δόμηση. Επιτρέπεται η τοποθέτηση σταυρού και καντηλιού, ή 

εμφύτευση φυτών και η οριοθέτηση με τούβλα ή άλλα υλικά.  
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5. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του 

να μειώσει τις διαστάσεις των τάφων των απόρων και να ρυθμίσει κατά περίπτωση την 

ταφή στο χώρο αυτό. 

 6. ∆εν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών προσώπων ως και τάφοι επί 

των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα. Αυτό κρίνεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συμβουλίου. 

7. Τάφοι που έχουν ανάγκη επισκευής για λόγους εξωτερικής εμφανίσεως και υγείας 

πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως, εντός τασσόμενης 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου, η οποία θα δύναται να είναι και μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και αναλόγως 

με την περίπτωση ανάγκης, άλλως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το Δήμο με δαπάνες 

και για λογαριασμό των υπόχρεων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τα 

δαπανηθέντα μετά από σχετική ειδοποίησή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ- ΤΡΙΕΤΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 

1. Ο Δήμος υποχρεούται να παραχωρήσει τάφο τριετούς χρήσης ύστερα από 

σχετική  αίτηση του συγγενούς και την ταυτόχρονη πλήρη και ολοσχερή 

εξόφληση. 

2. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ορίζεται στα τρία (3) έτη. Μετά 

την παρέλευση της τριετίας ο χώρος περιέρχεται στο ∆ήµο για την περαιτέρω 

ελεύθερη διάθεση του. 

3. Με τη σύσταση τάφου τριετούς χρήσεως παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα 

ταφής εις αυτό μόνον για τον οποίο έγινε η παραχώρηση  

4. Κατόπιν αιτήσεως του πλησιέστερου συγγενή και με την καταβολή ποσού ίσου 

προς το δικαίωμα ταφής, μπορεί να παραταθεί αυτή  για ένα η δύο εξάμηνα. 

5. Οι άποροι ή οι άνευ συγγενών πρώτου (1
ου

) βαθμού θανόντες ενταφιάζονται 

δωρεάν. Η απορία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου και επικυρώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Οι ταφές γίνονται σε τμήματα που έχουν οριστεί από το τοπογραφικό 

διάγραμμα. Οι  ταφές σε διαδρόμους απαγορεύονται αυστηρά. 

7. Εξαίρεση στην ανωτέρω διάρκεια χρήσης μπορεί να υπάρξει για τον ενταφιασµό 

νεκρών από νοσήματα υπαγόμενα στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισµό, Στην 

περίπτωση αυτή ο χρόνος προσδιορισµού στην καταβολή τελών ισοδυναμεί µε 

την αντίστοιχη της τριετίας. 

8. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα. 

9. Η παραχώρηση τάφου σε ετεροδημότες επιτρέπεται κατόπιν σπουδαίου λόγου με 

αιτιολογημένη απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου, ή κατόπιν έγγραφης εντολής του 

Δημάρχου, για τρία έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται χώροι στα ήδη υπάρχοντα Δημοτικά Κοιμητήρια 

του Δήμου Μεγαρέων, για τη σύσταση οικογενειακών τάφων λόγω έλλειψης χώρου. 

Τούτο αφορά τη μελλοντική σύσταση οικογενειακών τάφων και όχι την ανατροπή 

σχετικών δικαιωμάτων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. 

2. Η διοικητική αναγνώριση των υφισταμένων οικογενειακών τάφων,  καθώς και των 

δικαιούχων αυτών, συντελείται με την έκδοση σχετικής Διοικητικής Πράξης 

Παραχώρησης από τον Δήμαρχο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εντός δύο 

μηνών από την θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ. Προϋπόθεση κατάθεσης της 

αίτησης είναι η πλήρης εξόφληση όλων των παρελθόντων οφειλών του 

ενδιαφερομένου, όπως αυτές βεβαιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  
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3. Με την έκδοση Διοικητικής Πράξεως Παραχώρησης Δικαιώματος, οι δικαιούχοι 

οφείλουν ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλουν 

Ετήσιο Τέλος Διατήρησης Οικογενειακών Τάφων  (Ε.Τ.Δ.Ο.Τ.), το ύψος του οποίου 

καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Η μη καταβολή του Ε.Τ.Δ.Ο.Τ. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της Διοικητικής 

Πράξης Παραχώρησης, ισοδυναμεί με μη αποδοχή της εκδοθείσας πράξης και 

εκλαμβάνεται ως υπαναχώρηση του δικαιούχου από το σχετικό δικαίωμα, οπότε ο 

Δήμαρχος προβαίνει στην έκδοση σχετικής ανακλητικής διοικητικής πράξης και τίθενται 

σε ισχύ τα οριζόμενα εκ του παρόντος κανονισμού για τους τάφους τριετίας και την 

εκταφή του νεκρού.  

5. Στα Δημοτικά Κοιμητήρια, επιτρέπεται η παραχώρηση ενός μόνο οικογενειακού τάφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Η παραχώρηση, σύσταση ή η αναγνώριση υφιστάμενου οικογενειακού τάφου δεν έχει 

το χαρακτήρα αγοροπωλησίας, δεν καθιερώνει δικαίωμα χρησικτησίας ή κυριότητας 

για αυτόν που του παραχωρείται, ούτε επιδέχεται μεταβίβαση σε τρίτους, αλλά μόνο 

παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ' αυτόν. 

Αποκλειστικό δικαίωμα ενταφιασμού έχουν: 

� Ο αρχικός δικαιούχος στον οποίο έγινε η παραχώρηση, 

� Ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου 

� Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες και κατιόντες του δικαιούχου(παππούς, γιαγιά, 

έγγονοι, δισέγγονοι κλπ) μαζί με τους (τις) συζύγους τους (άρθρο 1463 ΑΚ) 

� Ο πατέρας και η μητέρα του (ή της)συζύγου του αρχικού δικαιούχου(πεθερός, 

πεθερά) 

� Οι αδελφοί του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια με 

έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. 

2. Δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του οικογ. τάφου: α) οι διαζευγμένοι σύζυγοι και β) οι 

σύζυγοι που προχώρησαν στην σύναψη νέου γάμου μετά την λύση λόγω θανάτου του 

πρώην συζύγου τους και δικαιούχου του τάφου. 

3. Ο βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασθέντων αποδεικνύεται 

από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή από ένορκη βεβαίωση δυο μαρτύρων 

ενώπιον της αρμόδιας αρχής. 

4. Δεν είναι νόμιμη η παραίτηση του δικαιούχου με τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα σε 

τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύει ο ίδιος. Στην περίπτωση αυτή η παραίτηση είναι 

απόλυτη και ο τάφος περιέρχεται στο δήμο που μπορεί να τον διαθέσει ελεύθερα 

5. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι και δεν υπάρχει 

συγγενικό ενδιαφέρον για εκ νέου παραχώρηση,  περιέρχονται στον δήμο ο οποίος 

μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα  μετά την παρέλευση 5ετίας από τον τελευταίο 

ενταφιασμό. 

6. Στις περιπτώσεις όπου οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο, μπορεί κατά τη 

νέα  παραχώρηση η οποία γίνεται με την καταβολή του οριζόμενου αντιτίμου, να 

προτιμώνται  οι πλησιέστεροι συγγενείς των αρχικών δικαιούχων εφόσον  το ζητήσουν. 

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι με τον ίδιο βαθμό 

συγγενείας , ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης ενώπιον της Υπηρεσίας και ανακοινώνεται 

το αποτέλεσμα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΗ ΤΑΦΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Για την ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που προβλέπεται από τον παρόντα 

Κανονισμό, καταβάλλονται όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, τέλη κ.λ.π. που έχουν οριστεί 

χωρίς εξαίρεση. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Το δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου παύει αυτοδίκαια, χωρίς την έκδοση νέας 

απόφασης του Δήμου και ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται ελεύθερα, 

εφόσον:  

α)Εκλείψουν όλοι οι κατά νόμο δικαιούχοι. Στην περίπτωση αυτή τα οστά που τυχόν 

υπάρχουν στον τάφο, φυλάσσονται σε ειδικό τμήμα του οστεοφυλακίου, επί τριετία, 

μετά την λήξη της οποίας τοποθετούνται στο κοινό χωνευτήρι.  

β) οι υπάρχοντες δικαιούχοι αρνηθούν, εντός έτους από την ψήφιση του κανονισμού, 

να καταβάλλουν το  τέλος διατήρησης,  ή παραιτηθούν εγγράφως της περαιτέρω 

χρήσεως.  

2. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν, μέσα σε τακτή προθεσμία, τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 

3. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη 

και δικαιώματα από τους δικαιούχους, περιέρχονται αυτοδίκαια  στον Δήμο, μετά την 

παρέλευση 5ετίας, δυνάμενου ελευθέρως να τους παραχωρήσει κατά τις διατάξεις του 

παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, 

τιμής ένεκεν και μάλιστα έγκαιρα, για την ταφή αποβιωσάντων διακεκριμένων ανδρών 

ή γυναικών, δημοτών και κατοίκων  του Δήμου. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται 

αποκλειστικά και μόνο για την ταφή των εν λόγω τιμωμένων προσώπων. Η ταφή ισχύει 

για μια τριετία όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

2.        Ενδεείς δημότες ή κάτοικοι Μεγάρων-Νέας Περάμου, ανεξαρτήτως δόγματος, 

ενταφιάζονται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τούτων,  κατόπιν 

αιτήσεως προσφιλών του θανόντος προσώπων υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν 

εγγεγραμμένος στην κατάσταση απόρων ή που μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν άπορος 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΗ) 

1. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την ταφή, σε μη οικογενειακό τάφο,  τα οστά 

ανακομίζονται με ευθύνη των συγγενών και με την καταβολή των τελών που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό.  

2. Οι συγγενείς ειδοποιούνται µε έγγραφο και εφ' όσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, µέσα 

σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών, µε ευθύνη του υπεύθυνου των νεκροταφείων 

ενεργείται η ανακομιδή απουσία των συγγενών. Τα οστά των νεκρών των οποίων οι 

συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή και φύλαξή τους μεταφέρονται 

και τοποθετούνται µέσα στο χωνευτήριο του εκάστοτε κοιµητηρίου. 

3.  Η ανακομιδή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία του 

νεκροταφείου για τον καθορισμό ημέρας και ώρας και αφού εξοφληθούν τα 

αναλογούντα τέλη. 

4. Εκταφή νεκρών για τη διενέργεια αυτοψίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν 

παρέλθει τριετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής εντολής της Εισαγγελικής Αρχής 

(Άρθρο 5 & 8 του Δ/τος 28-3-1834) με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. 

5.  

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 

1. Εάν κατά την ανακομιδή διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί πλήρως, 

παραμένει στον τάφο για να αποστεωθεί επί ένα (1) ακόμη έτος μετά τη λήξη της 

τριετίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ- ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 

1. Παράταση ταφής επιτρέπεται μόνον κατόπιν αιτιολογημένης εγκρίσεως του 

Δημάρχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, μέχρι και δύο  

εξάμηνα μετά την συμπλήρωση της τριετίας και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

κάτωθι προϋποθέσεις: 

α. Αίτηση οιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον και εντός τριάντα (30) ημερών πριν 

την συμπλήρωση των τριών (3) ετών ταφής νεκρού. 

β. Σύμφωνη έγγραφη γνώμη της υπηρεσίας νεκροταφείου και  

γ. Καταβολή του αναλογούντος σχετικού τέλους.  

2.  Παράταση της ανακομιδής των νεκρών που ενταφιάστηκαν σε οικογενειακούς 

τάφους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Προς τούτο απαιτείται 

υποβολή γραπτής δήλωσης στο Δήμο στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παραμονής 

του νεκρού στον τάφο μετά την πάροδο της τριετίας. 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ. 

1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με επιμέλεια του τμήματος Νεκροταφείου σε ειδικό 

χώρο (οστεοφυλάκιο) εφοδιασμένο με κατάλληλα κουτιά ενιαίου τύπου (οστεοθήκες) 

κατόπιν προηγούμενης αίτησης των ενδιαφερομένων συγγενών του νεκρού και με 

ταυτόχρονη καταβολή των αντιστοίχων τελών όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 

2. Φύλαξη των οστών δύναται να γίνει και στους οικογενειακούς τάφους, με τη 

συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και με την καταβολή τους σχετικού τέλους. 

3. Η εκάστοτε καταβολή είναι ημερολογιακή και αρχίζει από την ημερομηνία της εκταφής ή 

τη λήξη της παράτασης  

4. Η παραλαβή των οστών από το Δημοτικό Κοιμητήριο και η μεταφορά τους σε άλλο 

Κοιμητήριο ενεργείται μόνον κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών, οι 

οποίοι οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα κατά την ημέρα εκταφής ότι εντός διμήνου θα 

παραλάβουν τα οστά, τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία διαφορετικά αυτά θα 

μεταφερθούν στο χωνευτήρι με μέριμνα της υπηρεσίας.  

5.  Ως χρόνος έναρξης της φύλαξης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της τοποθέτησης των 

οστών σε οστεοθήκη  

6. Σε περίπτωση παραλαβής των οστών νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης της φύλαξης 

καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων δε δημιουργείται για το Δήμο. Οι 

οποιεσδήποτε καταβολές δεν συμψηφίζονται. 

7.  Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ο ενδιαφερόμενος συγγενής 

υποχρεούται να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο (διαδικαστικές και 

οικονομικές).σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος παραχώρησης και οι υποχρεώσεις δεν 

έχουν τακτοποιηθεί εντός τριμήνου, χωρίς άλλη ειδοποίηση η υπηρεσία προχωρά στη 

μεταφορά των οστών και εναποθέτει αυτά στο χωνευτήρι και η οστεοθήκη διατίθεται 

σε άλλο δικαιούχο. 

8. Σε κάθε οστεοθήκη επιτρέπεται να τοποθετούνται οστά ενός μόνο νεκρού. 

9. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο θα παραχωρείται 

και δεν επιδέχεται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης προς τρίτους δια πράξεως εν 

ζωή ή αιτία θανάτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ 

1. Με την αίτηση ανακομιδής δηλώνουν οι συγγενείς την τοποθέτηση των οστών στο 

χωνευτήρι  (κοινοτάφιο) με την άμεση καταβολή των αναλογούντων τελών η οποία 

εκτελείται από τους αρμοδίους των κοιμητηρίων.  

2. Στο  χωνευτήρι έχει δικαίωμα ο Δήμος να  τοποθετήσει αυτεπάγγελτα  τα οστά όσων οι 

συγγενείς δεν έχουν καταβάλει τα τέλη οστεοφυλακίου, οικογενειακών και τριετών 

τάφων  και δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανακομιδής ή παράτασης ταφής μετά τη 

λήξη της τριετίας εφόσον έχουν λάβει έγγραφη ενημέρωση από τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 

1. Η εκτέλεση έργων διακόσμησης των μνημείων και διαμόρφωσης των οικογενειακών 

τάφων και των τάφων τριετούς χρήσεως από τους οικείους των ταφέντων νεκρών, 

ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και με την καταβολή ανάλογου 

χρηματικού ποσού που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Το δικαίωμα 

κατασκευής τάφων τριετούς χρήσεως εισπράττεται υποχρεωτικά κατά το χρόνο ταφής 

των νεκρών. 

2. Για την κατασκευή μνημείων επί των οικογενειακών τάφων προαπαιτείται σχετική 

έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Οι οικογενειακοί τάφοι ή τριετούς χρήσεως θα κατασκευάζονται ή θα διαμορφώνονται 

με τη μέριμνα, φροντίδα και δαπάνη των ενδιαφερομένων από τους εργολάβους ή του 

κατασκευαστές τάφων, οι οποίοι θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι 

έναντι του Δήμου για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και την επαναφορά των 

πραγμάτων στην αρχική κατάσταση. 

4. Όσοι διατηρούν τάφους στο Δημοτικό Κοιμητήριο υποχρεούνται να τηρούν αυτούς 

καλώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς την 

καλαίσθητη εμφάνιση αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ ΤΆΦΩΝ 

  

1. Η εκτέλεση έργων διακόσμησης των οικογενειακών τάφων καθώς και τριετούς χρήσεως 

τάφων θα γίνεται από τεχνικά γραφεία, εργολάβους και τεχνίτες που ασκούν ανάλογη 

δραστηριότητα. Για την είσοδο τους απαιτείται άδεια η οποία δίνεται από το Γραφείο 

Κοιμητηρίου. 

Για την έκδοση αδείας εισόδου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει τα κατωθι 

δικαιολογητικά: 

A. Αίτηση 

Β. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου. 

Γ. Βεβαίωση ενάρξεως επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Δ.  Φορολογική ενημερότητα. 

Ε. Βεβαίωση ασφαλίσεως στο Ο.Α.Ε.Ε. 

Ζ. Υπεύθυνη δήλωση που να περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα απασχολεί. 

2. Τα ως άνω δικαιολογητικά που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια 

εισόδου, έχουν ετήσια ισχύ και ανανεώνονται με τη λήξη τους. 

3. Οι εργολάβοι  - κατασκευαστές τάφων καθώς και οι εργατοτεχνίτες υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται αυστηρά με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και να είναι 

εφοδιασμένοι με ειδική άδεια του Δημάρχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν 

προσώπου, επί της οποίας θα επικολλάται η φωτογραφία εκάστου. Χωρίς αυτή δεν 

δύναται κανένας να εργαστεί μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο. 

4. Το κόστος των παρεχόμενων σχετικών διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση των 

εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ) καλύπτεται από 

τα ήδη καταβληθέντα δικαιώματα  και τέλη ταφής.  

5. Ο τύπος των τάφων τριετούς χρήσεως θα είναι καθορισμένος από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και δεν επιτρέπεται καμία παράβαση των συγκεκριμένων τύπων τάφου κατά 

την κατασκευή ή μεταγενέστερα. 

6. Σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών μετά από γνωμάτευση της Διευθύνσεως Τεχνικών 

Υπηρεσιών η κατασκευή κατεδαφίζεται και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ευρώ. 

7. Η επιλογή του τύπου του τάφου γίνεται με αίτηση των συγγενών στην οποία 

υποδεικνύεται και ο εργολάβος που αναλαμβάνει το έργο. 

8. Η διάρκεια για την εκτέλεση του έργου δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη των δύο 

(2) εβδομαδων, με την ολοκλήρωση δε των εργασιών του τάφου ο εργολάβος 

επαναφέρει υποχρεωτικά το γύρω χώρο στην πρότερη κατάσταση. 
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9. Η εργασία των εργολάβων στους τάφους θα περιορίζεται µόνο στην τοποθέτηση και 

συναρμολόγηση υλικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στους διαδρόμους. 

Κάθε εργασία γενικά µέσα στο κοιµητήριο θα αποπερατώνεται σε χρονικό διάστηµα 

δυο (2) εβδομάδων. Τα υλικά μεταφέρονται στο χώρο του κοιµητηρίου την 1η ηµέρα 

των εργασιών και απομακρύνονται άµεσα µε την περάτωση των εργασιών  

10.  Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών µέσα στο χώρο του κοιμητηρίου. 

 Επίσης απαγορεύεται η από μέρους τους χρησιμοποίηση χώρων του Κοιμητηρίου για 

αποθήκευση υλικών ή για απόρριψη παλαιών υλικών. 

11.  Η από μέρους των εργολάβων κατασκευής τάφων ανάμιξη υλικών τσιμέντου, 

άσβεστου, άμμου κ.λ.π. για την κατασκευή λάσπης που χρησιμοποιούν στην κατασκευή 

τάφων θα γίνεται επί λαμαρίνας των ιδίων και όχι επί του εδάφους του Νεκροταφείου. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

1. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα στους 

οικογενειακούς τάφους ή στους τάφους τριετούς χρήσεως, οι οποίοι για κάθε λόγο 

περιέρχονται στο Δήμο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων τούτων ή τους 

κληρονόμους τους, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. 

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραληφθούν περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται κατά 

περίπτωση με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Το προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του Δήμου.      β)Το σκέτο 

κενοτάφιο με περιμετρικό τοιχίο από μπετόν ή τοιχοποιία ανέρχεται στο ποσό των 100,00 

ευρώ , το μνήμα από μάρμαρο ύψους έως 60 cm έως 100 cm ανέρχεται στα 250,00 ευρώ , το 

μνήμα με μάρμαρο από 60 cm και άνω πλήρως κατασκευασμένο υπολογίζεται  στα 500,00 

ευρώ, τα μνήματα με μάρμαρο ή γρανίτη με ύψος μεγαλύτερο από 100 cm πλήρως 

κατασκευασμένο κοστολογείται στα 600,00 ευρώ , τα διπλά μνήματα με μάρμαρο πλήρως 

κατασκευασμένα κοστολογούνται στα 750,00 ευρώ. 

   Το ύψος προσδιορίζεται ως το μέσο ύψος της πρόσοψης από το έδαφος μέχρι την οριζόντια 

πλάκα του μνήματος.  

4. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από τους χώρους των κοιμητηρίων παντός αντικειμένου, σύμφωνα 

με τις υγειονομικές διατάξεις. Σκελετοί στεφάνων και σταυρών επί των τάφων περιέρχονται στο 

Δήμο και εκποιούνται, το δε προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο 

του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

1. Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους η είσοδος στο κοιμητήριο πριν από την ανατολή  και μετά 

τη δύση του ηλίου. Επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό που ορίζεται με απόφαση του 

Δημάρχου. 

2. Κατά τις Κυριακές και λοιπές κατά το νόμο εξαιρετέες ημέρες δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

εργασία εντός του νεκροταφείου εξαιρέσει του ποτίσματος των ανθέων και του  ανάμματος 

των καντηλιών.  

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με γυάλινο κάλυμμα ή άλλης παρόμοιας 

ανθεκτικής ύλης . 

4. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοιμητήριο αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων πλην 

των οχημάτων μεταφοράς νεκρών. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος  σε αυτούς που 

συνοδεύουν ζώα. Εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ  και οι υπερήλικες. 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή, επισκευή, διακόσμηση, κλπ τάφων γενικά και κάθε εργασία σε 

πρόσωπα, τεχνίτες κλπ, οι οποίοι δεν φέρονται εγγεγραμμένοι στον κατάλογο 

κατασκευαστών Κοιμητηρίων του Δήμου. 

6. Απαγορεύεται σε υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου έναντι αμοιβής να έχει οποιαδήποτε 

ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και κεριών. Διαπιστωμένης της 

παραβάσεως θα κινείται κατά αυτού πειθαρχική διαδικασία. 

7. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια μαρμαρογλυπτών ή άλλων που εκτελούν έργα στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο που θα αποβλέπει και θα κατατείνει εμφανώς στην προσέλκυση πελατών στο 

χώρο του Κοιμητηρίου πολύ, περισσότερο δε κάθε διατάραξη της ευταξίας και της 
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κοσμιότητας στους χώρους αυτούς, ένεκα επαγγελματικών ανταγωνισμών ή 

διαπραγματεύσεων μετά των  πελατών. 

8. Απαγορεύεται η κοπή δένδρων και η φύτευση χωρίς σχετική έκθεση της Διευθύνσεως 

Πρασίνου του Δήμου. 

9. Η κοπή δένδρων γίνεται από ειδικό συνεργείο της εν λόγω Διευθύνσεως. 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΔΩΡΕΕΣ   

 Παντοειδείς δωρεές δημοτών υπέρ του Δημοτικού Κοιμητηρίου γίνονται αποδεκτές 

από το Δήμο σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 

επιθυμία του δωρητού, εφόσον δεν αντίκειται στο Νόμο ή στην ηθική. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

  Τηρείται ενημερωμένο σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου, στο οποίο απεικονίζονται οι τάφοι 

και ο αύξων αριθμός αυτών. 

1. Τα βιβλία που τηρούνται για τη διοίκηση και τη διαχείριση των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων είναι τα κάτωθι. 

� Βιβλίο επίπλων και σκευών. 

� Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών. 

� Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων. 

� Βιβλίο οικογενειακών τάφων. 

� Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών. 

� Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών 

� Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών. 

� Βιβλίο εκδόσεως αδειών δομήσεων τάφων. 

� Βιβλίο ενεργούμενων νεκροψιών και διατομών. 

� Βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών. 

� Μητρώο εργοληπτών του Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

Τα βιβλία θεωρούνται από το Δήμαρχο και την ευθύνη για την ενημέρωση και την ορθή και 

ενδεδειγμένη τήρηση τους έχει ο Προϊστάμενος του τμήματος Νεκροταφείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Τα τέλη και τα δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων ρυθμίζονται – καθορίζονται και 

επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, ήτοι 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της νομοθεσίας περί εσόδων Δήμων και 

Κοινοτήτων, η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται  βάση του ΝΔ 318/69 «ΠΕΡΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» & των 

άρθρων 3-5 του ΒΔ Της 17/5-15/6/1959 «ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ & 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» και διατίθενται για τη συντήρηση και 

λειτουργία των Νεκροταφείων και των Ιερών Ναών 

2. Για τα Δημοτικά Κοιμητήρια τα τέλη ως προς τα δικαιώματα καθορίζονται ως 

ακολούθως: 

� Τέλος Διάθεσης Οικογενειακών Τάφων. 

� Τέλος ταφής νεκρών. 

� Τέλος ανακομιδής και αποθέσεως οστών. 

� Τέλος ταφής για παλαιό & νέο τάφο. 

� Τέλος εκταφής. 

� Δικαίωμα οστεοφυλακίου  

� Μίσθωμα τάφου 25ετούς διάρκειας (απόφαση Δημ. Συμβουλίου 209/2007 Ν. 

Περάμου). 

Τέλος Διάθεσης Οικογενειακών Τάφων. 

3. Τα τέλη διάθεσης οικογενειακών ταφών ορίζονται με απόφαση από το Δ.Σ ανά τριετία. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

ΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

1 Με απόφαση του Δημάρχου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, που αφορούν την εσωτερική 

λειτουργία των υπηρεσιών του Κοιμητηρίου με βάση τον παρόντα κανονισμό και γνώμονα 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

2 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζονται κάθε έτος τα τέλη και 

δικαιώματα των κοιμητηρίων του Δήμου. 

3 Επίσης τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρόν κανονισμός αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4 Σε περίπτωση που η  αναπροσαρμογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος της, η 

αναπροσαρμογή ισχύει από την 1
η
  Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραχωρητήρια  που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι σήμερα με βάση τους προηγούμενους 

κανονισμούς εξακολουθούν να ισχύουν. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν 

συμπληρωματικά και για τα παραχωρητήρια που έχουν ήδη χορηγηθεί  

ΑΡΘΡΟ 31 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1 Ο παρών  κανονισμός ισχύει από τότε που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την 

έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος κανονισμός (Μεγάρων και Νέα 

Περάμου) και κάθε απόφαση σχετική με τα δημοτικά κοιμητήρια,  που είναι αντίθετη με τις 

διατάξεις του παρόντος. 

2 Περιπτώσεις μη προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου ή με απόφαση Δημάρχου. 

3 Αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού γίνεται μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  158/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραRRRRRRR. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


