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ΘΕΜΑ:  Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηωλ Δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίωλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ. 
 
 
Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί εληαίνο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηωλ Δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίωλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ καο θαη επεηδή κέρξη ζήκεξα ππήξραλ δπν μερωξηζηνί θαλνληζκνί, ζεωξνύκε όηη 

κεηά ηελ ζπλέλωζε ηωλ δπν δεκνηηθώλ ελνηήηωλ ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνβνύκε ζηελ ζύληαμε 

εληαίνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο. 

Σρεηηθά ζαο γλωξίδνπκε όηη γηα ην Δήκν Μεγάξωλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 376/18-12-1989 ΑΔΣ, θαζνξίζηεθε ν 

Καλνληζκόο Δηνηθήζεωο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ ν νπνίνο είλαη ζε ηζρύ κέρξη ζήκεξα 

θαη νξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ. Οκνίωο γηα ηελ Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ κε ηελ ππ’ 

αξηζκ..64/2003 απόθαζε ηνπ πξώελ Δήκνπ Νέαο Πεξάκνπ, εγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ, όπωο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 

209/2007, 84/2008, 104/2011, 7/2013, απνθάζεηο θαη ηελ 4/2015 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ, ν νπνίνο είλαη ζε ηζρύ κέρξη ζήκεξα θαη νξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρώξνπ. 

Από 1/1/2011 θαη κεηά ηελ ζπλέλωζε ηωλ δύν Δεκνηηθώλ Ελνηήηωλ, ζεωξνύκε όηη πξέπεη λα ιεθζεί 

απόθαζε ε νπνία ζα νξίδεη έλαλ θνηλό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηωλ δπν θνηκεηεξίωλ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ, ώζηε λα κελ ππάξρεη άληζε κεηαρείξηζε ηωλ δεκνηώλ ηωλ δπν 

πόιεωλ. 

Σύκθωλα κε ηα αλωηέξω ζαο δηαβηβάδνπκε ζρέδην θαλνληζκνύ θαη παξαθαινύκε, όπωο γλωκνδνηήζεηε 

ζρεηηθά. 

 
 

 
 
 



Σειίδα - 2 - από 16 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 
 
Ο παρϊν κανονιςμόσ  ζχει ωσ αντικείμενο τθν κακιζρωςθ  κανόνων ςχετικά με τθν διοίκθςθ, 
διαχείριςθ και λειτουργία των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων του Διμου Μεγαρζων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 
Α. Ο Καλλικρατικόσ Διμοσ Μεγαρζων ςφμφωνα με το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 /τ.Α. /7-6-2010 
και το άρκρο 1 παρ. 5.4,  αποτελείται από τθ ςυνζνωςθ του Διμου Μεγαρζων και του Διμου 
Νζασ Ρεράμου.  
Θ ίδρυςθ και ςυντιρθςθ των Κοιμθτθρίων ανικει ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Διμων 
και των Κοινοτιτων (άρκ.24 & 25 του Ρ Δ/τοσ 323/89 περί κυρϊςεωσ Δθμοτικοφ και 
Κοινοτικοφ Κϊδικα). 

 
Β. Θ λειτουργία των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων διζπεται από τισ διατάξεισ:  
1. Του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν 3463/2006) και του Ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΑΤΘΣ).  
2. Τισ διατάξεισ του 24-9/20-10-58 ΒΔ «Ρερί των Ρροςόδων των Διμων και Κοινοτιτων. 

(ΦΕΚ 171 Α’) 
3. Του Α.Ν. 445/12-1-68 ΦΕΚ 130Α. «Ρερί Νεκροταφείων και ενταφιαςμοφ νεκρϊν». 
4. Του Α.Ν. 582/28-9-68 ΦΕΚ 225 Α’ «Ρερί Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Κοιμθτθρίων». 
5. Του  Ν. 547/23-2-77 ΦΕΚ 56/Α «Ρερί Διοικιςεωσ των μθ ενοριακϊν ναϊν των 

κοιμθτθρίων». 
6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.Δ/τοσ 318/1969 «Ρερί βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ 

των εςόδων των Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 212 Α). 
7. Τισ διατάξεισ του Ρ. Δ/τοσ 933/1975. 
8. Τισ διατάξεισ του Ρ. Δ/τοσ 210/1975 «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν». 
9. Τθν Α5/1210/78 (ΦΕΚ Β 424) απόφαςθ Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν 

«Ρερί όρων ιδρφςεωσ Κοιμθτθρίων». 
10. Τισ διατάξεισ των άρκρων 34,35,966 και 970 του Αςτικοφ Κϊδικα. 
11. Του ΒΔ 542/1961 «Ρερί των τθρθτζων υπό των διμων και κοινοτιτων βιβλίων και του 

τφπου αυτϊν» (ΦΕΚ 136 Α). 
12. Του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Ρερί Οικονομικισ Διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων και 

Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 & 154/Α) 
13. Του κανονιςμοφ 8/79 τθσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ «Ρερί Ιερϊν Ναϊν 

και Ενοριϊν» (ΦΕΚ 171 Α). 
14. Από τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τα Δθμοτικά Κοιμθτιρια, με αποφάςεισ του 

Δ.Σ. 
15. Του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου & κάκε ςχετικό Νόμο που δεν ζχει 

καταργθκεί και δεν αντιςτρατεφεται τον παρόντα κανονιςμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΙΜΟΙ -ΕΝΝΟΙΕ 

 
1. Τα Κοιμθτιρια χαρακτθρίηονται ωσ πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ (ΑΚ 966) επί των οποίων, 

κατά το άρκρο 970 του Αςτικοφ Κϊδικα, μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα 
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οριςμζνου χϊρου ταφισ προσ εξυπθρζτθςθ και όχι προσ αναίρεςθ τθσ κοινισ τουσ 
χριςθσ. 

2. Θ παραχϊρθςθ ιδιαίτερου δικαιϊματοσ ταφισ εκ μζρουσ του Διμου αποτελεί διοικθτικισ 
φφςεωσ παραχϊρθςθ αδείασ χριςεωσ δθμοτικοφ πράγματοσ και οι ςχετικζσ πράξεισ του 
Διμου είναι εκτελεςτζεσ Διοικθτικζσ πράξεισ. Ο χϊροσ επί του οποίου παραχωρείται το 
δικαίωμα χριςεωσ δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο του προςϊπου προσ το οποίο 
γίνεται θ παραχϊρθςθ και δεν είναι επιδεκτικόσ οποιαςδιποτε μεταβιβάςεωσ προσ 
τρίτουσ με πράξεισ εν ηωι ι αιτία κανάτου (πϊλθςθ, δωρεά, ανταλλαγι, κλθρονομιά, 
διακικθ κλπ) Επίςθσ δεν επιδζχεται εκποίθςθ, κατάςχεςθ , χρθςικτθςία ι υποκικευςθ. 
(άρκ.3 παρ. 1 & 2 ΑΝ 582/68). 

3. Οςτεοφυλάκιο είναι ο ςτεγαςμζνοσ κλειςτόσ χϊροσ των κοιμθτθρίων ο οποίοσ διακζτει 
κατάλλθλεσ υποδοχζσ φφλαξθσ οςτϊν µετά τθν ανακομιδι.  

4.  Χωνευτιριο είναι ο χϊροσ ςτο ζδαφοσ των κοιμθτθρίων που κα χρθςιμοποιείται για τθν 
τοποκζτθςθ των οςτϊν των ανακοµιηόµενων νεκρϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΩΡΟΙ  ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 
1. Σο Δθμοτικό Κοιμθτιριο Μεγάρων, βρίςκεται εντόσ τθσ Διοικθτικισ Ρεριφερείασ του 
Διμου ςτθν ανατολικι παρυφι, τθσ πόλθσ των Μεγάρων, εκτόσ ςχεδίου,  και εντόσ τθσ 
περιμετρικισ ηϊνθσ αυτοφ, εκτάςεωσ 26.220τ.μ. και ςχιματοσ, όπωσ αυτό φαίνεται ςτο 
ςυνθμμζνο ςχεδιάγραμμα αποτελοφμενο από τουσ κάτωκι χϊρουσ: 
α) Τον παλαιό Ιερό Ναό Αγίων Θεοδϊρων 
β) Το χϊρο των οικογενειακϊν τάφων ανά κατθγορία 
γ) Το χϊρο ταφισ κλθρικϊν και μοναχϊν 
δ) Το χϊρο ταφισ των απόρων 
ε) Το Οςτεοφυλάκιο μετά βοθκθτικϊν χϊρων. 
Στον προαφλιο χϊρο βρίςκεται ο νεόδμθτοσ Ιερόσ Ναόσ τθσ εγζρςεωσ του Λαηάρου, χϊροι 
ταφισ κλθρικϊν, μοναχϊν και διατελεςάντων Δθμάρχων, το κυλικείο, το γραφείο 
κοιμθτθρίου και βοθκθτικοί χϊροι. 
 
2. Σο Δθμοτικό Κοιμθτιριο Ν. Περάμου βρίςκεται ςτθν περιοχι «Ροφντα», εκτάςεωσ 7.007 
τ.μ. και   ςχιματοσ όπωσ αυτό φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο ςχεδιάγραμμα αποτελοφμενο από 
τουσ κάτωκι χϊρουσ: 
α) Τουσ χϊρουσ ταφισ, όπωσ φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα 
β) Τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνςταντίνου 
γ) Δφο (2) Οςτεοφυλάκια 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ 

 
1. Τα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα ιεηηνπξγνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο από ηελ Αλαηνιή κέρξη 

ηελ Γύζε ηνπ ειίνπ. 

2. Οη ππάιιεινη ησλ θνηκεηεξίσλ εμππεξεηνύλ από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Δμππεξεηνύλ 

επίζεο θαη Σαββαηνθύξηαθν αλ παξαζηεί αλάγθε εληαθηαζκνύ. 

3. Σε ώξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ηα Κνηκεηήξηα απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε νπνηνλδήπνηε. 

4. Η θύιαμε ησλ ρώξσλ ησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ γίλεηαη είηε από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

είηε από ηδηώηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο λόκηκεο  δηαδηθαζίεο. 

5. Oη επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλνληαη απόιπηα ζηνπο θαλόλεο ηεο 

ηάμεο θαη θαζαξηόηεηαο ηνπ ρώξνπ θαη λα δείρλνπλ ζεβαζκό πξνο ηνπο ηάθνπο θαη ηνπο 

λεθξνύο. 
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6. Η δηαρείξηζε θαη ε ελ γέλεη κέξηκλα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαώλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ζα γίλεηαη από 

ηελ Μεηξόπνιε Μεγάξσλ θαη Σαιακίλνο.  

7. Βεβαίσζε θαη είζπξαμε γίλεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί βεβαηώζεσο εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.Γ.318/69). Η είζπξαμε γίλεηαη πάληα κε  απόδεημε, ε νπνία 

επηβάιιεηαη λα γίλεηαη δίρσο αλαβνιή θαη πνηέ ηκεκαηηθά. 

8. Όια ηα έζνδα ηνπ θνηκεηεξίνπ δηαηίζεληαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο γηα ηελ επηζθεπή, 

ζπληήξεζε, βειηίσζε, επέθηαζε θαη γεληθά δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ 

ηνπ θαη ηελ ακνηβή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηό. Τα ππόινηπα απηώλ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ 

από ηνλ Γήκν γηα άιινπο ζθνπνύο (άξζξν 3 Ν 547/77). 

9. Τν πξνζσπηθό ηνπ Νεθξνηαθείνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο πξνζεξρόκελνπο κε 

εππξνζεγνξία θαη εππξέπεηα, λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πξνζπκία θαη λα κελ δίλεη 

αθνξκέο γηα παξάπνλα θαη παξαηεξήζεηο. 

10.  Οθείιεη  ην πξνζσπηθό ηνπ Νεθξνηαθείνπ λα κεξηκλά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ.  

11.  Απαγνξεύεηαη από ην ππαιιειηθό θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Νεθξνηαθείνπ θάζε 

αλάκημε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζύζηαζε εξγνιεπηώλ, εξγνιάβσλ θεδεηώλ ή άιισλ παξαγόλησλ, 

ζε ελδηαθεξόκελεο νηθνγέλεηεο γηα θαηαζθεπή έξγνπ επί ηάθνπ, γηα ηέιεζε θεδεηώλ- 

κλεκνζύλσλ θ.ι.π. 

Δπίζεο απαγνξεύεηαη θάζε νηθνλνκηθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο εξγνιάβνπο. Αλ δηαπηζησζεί ηέηνηα 

παξάβαζε θηλείηαη θαηά ηνπ ππαηηίνπ ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

12.  Οη εξγάηεο ηαθήο- εθηαθήο, κε ηελ ππόδεημε ησλ ππεπζύλσλ ππαιιήισλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, 

είλαη ππεύζπλνη γηα ην άλνηγκα ησλ ηάθσλ, ηελ ηαθή ησλ λεθξώλ, ην θιείζηκν ησλ ελ ινγσ 

ηάθσλ κε ρώκα, ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηώλ, ην πιύζηκν απηώλ, θαζώο επίζεο γηα ηελ  κεηαθνξά 

ηνπο ζε νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο ή ζην ρσλεπηήξη.  

Δπίζεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ, ηελ θνπή ρόξησλ, ην 

πόηηζκα δέλδξσλ θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη από ηνπ ππεπζύλνπο ηνπ 

θνηκεηεξηνύ, ε νπνία αθνξά  ηελ εππξέπεηα θαη ηνλ θαιισπηζκό ηνπ ρώξνπ. 

13. Η ππεξεζία ηνπ Νεθξνηαθείνπ ηεξεί εκεξνιόγην ησλ δηαηεζεηκέλσλ νηθνγελεηαθώλ, ηξηεηνύο 

ρξήζεσο ηάθσλ πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θάζε κέξα εηθόλα ηνπο, θαζώο επίζεο ηεξεί θαη 

θάζε βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. 

14. Κάζε είδνπο κάξκαξα θαη αληηθείκελα πνπ πξνέξρνληαη από αλαθνκηδέο ή παξάιεηςε ρξήζεσο 

απνκαθξύλνληαη άκεζα από ην Γήκν. 

15. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο από ηνπο λεθξνηαθεηαθνύο ρώξνπο θάζε είδνπο αληηθεηκέλνπ 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο  πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

16. Όηαλ νζηά απνξξίπηνληαη ζην ρσλεπηήξην θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο νη νζηενζήθεο ηνπο 

(θηβώηηα) πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θαη κε επζύλε ηεο Υπεξεζίαο Νεθξνηαθείνπ εθπνηνύληαη ή 

θαηαζηξέθνληαη θαη απνξξίπηνληαη εθόζνλ θξίλνληαη αθαηάιιειεο. 

17.  Αληηθείκελα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από ηελ Υπεξεζία ηνπ Νεθξνηαθείνπ σο άρξεζηα κε 

πξνζσπηθή επζύλε ηνπ Πξντζηάκελνπ αρξεζηεύνληαη θαη απνξξίπηνληαη.  

 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΟΙΚΗΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ 

1. Θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ του Κοιμθτθρίου αςκείται από το Διμο δια των Υπθρεςιϊν 
που προβλζπει ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ του Υπθρεςίασ. 

2. Στον οργανιςμό του Διμου  (ΦΕΚ 2961/Β/23-12-2011), άρκρο, 13 παρ. 36, 37, 38, 39, 
40, αναφζρονται οι αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων, τθσ Υπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ και Ροιότθτασ Ηωισ. 

3. Ο οριηόμενοσ, με απόφαςθ Δθμάρχου, αντιδιμαρχοσ ι εντεταλμζνοσ δθμοτικόσ 
ςφμβουλοσ, ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ  Κακαριότθτασ και τον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Εξωτερικϊν Συνεργείων ςτο οποίο ανικει το Γραφείο 
Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων  εποπτεφει, ελζγχει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των υπθρεςιϊν 
των κοιμθτθρίων και υποβάλει ειςθγιςεισ, προτάςεισ κάκε φφςεωσ για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία των κοιμθτθρίων, ςτον Διμαρχο και το Δθμοτικό Συμβοφλιο.  

Ειδικότερα: 
α. Τθρεί τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τουσ ειδικότερουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του Διμου. 
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β.  Μεριμνά για τθ τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων καταγραφισ των κάκε είδουσ 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των δθμοτικϊν 
κοιμθτθρίων. 
γ. Τθρεί τισ διαδικαςίεσ και αρχεία που ςχετίηονται με τισ οικονομικζσ δοςολθψίεσ των 
πολιτϊν ωσ προσ τθ λειτουργία των κοιμθτθρίων και ςυνεργάηεται με τισ οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ του Διμου για τθν απόδοςθ των ειςπραττόμενων ποςϊν. 

       δ. Μεριμνά για τθν κακαριότθτα, ευπρζπεια, διακόςμθςθ των χϊρων των κοιμθτθρίων 
κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ/καταςκευι των λοιπϊν τεχνικϊν υποδομϊν και πραςίνου των 
κοιμθτθρίων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΙΔΕ 

 
1. Σε εμφανι ςθμεία του κοιμθτθρίου τοποκετοφνται ενδεικτικζσ πινακίδεσ των 
αρικμϊν των τάφων. 
2. Οι επιγραφζσ πάνω ςουσ τάφουσ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
3. Πταν πρόκειται για αλλοδαποφσ που ζχουν ενταφιαςκεί επιτρζπονται ξενόγλωςςεσ  
επιγραφζσ με τθν προχπόκεςθ ότι ςτθ ςυνζχεια τθσ αλλοδαπισ φράςθσ ι λζξθσ κα 
υπάρχει μετάφραςθ ςτθν  Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΑΦΗ 

 

1. Tα Δθμοτικά Κοιμθτιρια είναι προοριςμζνα δια τον εντοσ αυτϊν ενταφιαςμό παντόσ 
νεκροφ, ανεξάρτθτα από εκνικότθτα ι κριςκευμα. (άρκρο 6 ΑΝ 582/68 εισ.ΑΡ.11/62 
εγκ.ΥΡΕΣ.4908/22/1954). 

2. Θ άδεια ταφισ εκδίδεται από τον Διμαρχο ι από τον εντεταλμζνο Αντιδιμαρχο με 
τθν προςαγωγι ςε αυτόν ζγγραφθσ βεβαίωςθσ του οικείου λθξίαρχου, ότι 
καταχωρικθκε λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςτο ςχετικό βιβλίο (άρκρο 14 παρ.7 
Ν.2503/97). 

3. Οι χϊροι που παραχωροφνται για τθν ταφι των νεκρϊν και θ κατθγορία κζςθσ 
κακορίηονται κατά τομείσ, όπου αυτό είναι δυνατό. 

4. Θ ταφι των νεκρϊν ενεργείται υποχρεωτικά ςτα Δθμοτικά Κοιμθτιρια ςε χϊρουσ που 
παραχωροφνται για το ςκοπό αυτό μετά 12ωρο από τθν νόμιμθ πιςτοποίθςθ 
κανάτου. Σε περιπτϊςεισ νεκροτομισ, αμζςωσ μετά από αυτι (Άρκρο 445/68) φςτερα 
από άδεια τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ ςθμειωμζνθ ι όχι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ πάνω 
ςτθ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου (Άρκ. 9 Δ/τοσ τθσ 28θσ Μαρτίου 1834 και άρκ. 35 και 
36 του Ν. 344/76 περί πεικαρχικϊν πράξεων που κακορίηει και τθν ϊρα ταφισ). 

5. Ο ενταφιαςμόσ ςε χϊρο εκτόσ Κοιμθτθρίου (άρκ. 2 ΑΝ 445/68)  ςυνιςτά πράξθ 
τιμωροφμενθ από το άρκρο 426 του Ροινικοφ Κϊδικα. Ανακακοριςμόσ κατθγορίασ 
κζςθσ γίνεται όταν κρίνεται απαραίτθτο με απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Τα 
ανωτζρω φαίνονται ςε ςχεδιάγραμμα που ςυντάςςει θ Τεχνικι Υπθρεςία. 

6. Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν  των οποίων ο κάνατοσ οφείλεται ςε ζνα από τα νοςιματα 
που υπάγονται ςτο Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό, γίνεται ςε ιδιαίτερο τμιμα του 
νεκροταφείου του τόπου όπου ςθμειϊκθκε ο κάνατοσ (Άρκρο 3 ΡΔ 210/1975) 

7. Ο ενταφιαςμόσ νεκρϊν μεταφερκζντων από το εξωτερικό επιτρζπεται εφόςον 
τθρικθκαν κατά τθν μεταφορά οι διατάξεισ του ΡΔ 210/75 και του Ν.1315/1985. 
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8. Ο ενταφιαςμόσ των μθ ορκοδόξων ι των αλλοκριςκων, κα πραγματοποιείται ςε 
ιδιαίτερο προσ τοφτο χϊρο (ηϊνθ) ςτο Κοιμθτιριο. 

9. Θ ταφι επιτρζπεται από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι. Θ ταφι επιτρζπεται και 
Σαββατοκφριακο εάν παραςτεί ανάγκθ ενταφιαςμοφ, με τθν προχπόκεςθ να ζχει 
εκδοκεί θ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΣΑΦΟΙ 

 

1. Κάκε παραχωροφμενοσ τάφοσ ςτο Κοιμθτιριο ζχει διαςτάςεισ 2,20 μ. μικοσ επί 1,00 μ. 
πλάτοσ. 

2. Οι τάφοι που υπάρχουν ςιμερα, εκτόσ των ρυμοτομοφμενων από διαδρόμουσ ι οδοφσ, 
παραμζνουν με  τισ υπάρχουςεσ διαςτάςεισ των οποίων όμωσ το πλάτοσ δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των ενενιντα    εκατοςτϊν (0,90μ)  για κάκε τάφο. 

3.Οι τάφοι που ζχουν παραχωρθκεί μποροφν να προπαραςκευάηονται ι να δομοφνται ωσ 
κενοτάφια μζχρι  τθν πραγματοποίθςθ ταφισ. 

4.Οι τάφοι των απόρων απζχουν μεταξφ τουσ ςαράντα  εκατοςτά(0,40μ) και δεν επιτρζπεται 
ςε αυτοφσ δόμθςθ. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ςταυροφ και καντθλιοφ, ι εμφφτευςθ φυτϊν 
και θ οριοκζτθςθ με τοφβλα ι άλλα υλικά.  

5. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ το Δθμοτικό Συμβοφλιο μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να 
μειϊςει τισ διαςτάςεισ των τάφων των απόρων και να ρυκμίςει κατά περίπτωςθ τθν ταφι ςτο 
χϊρο αυτό. 

 6. ∆εν παραχωροφνται οφτε καταςτρζφονται τάφοι ιςτορικϊν προςϊπων ωσ και τάφοι επί 
των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά ζργα. Αυτό κρίνεται µετά από απόφαςθ του ∆θµοτικοφ 
Συμβουλίου. 

7. Τάφοι που ζχουν ανάγκθ επιςκευισ για λόγουσ εξωτερικισ εμφανίςεωσ και υγείασ πρζπει 
να επιςκευάηονται υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ χριςεωσ, εντόσ ταςςόμενθσ 
προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του 
Διμου, θ οποία κα δφναται να είναι και μικρότερθ των εξιντα (60) θμερϊν και αναλόγωσ με 
τθν περίπτωςθ ανάγκθσ, άλλωσ οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από το Διμο με δαπάνεσ και 
για λογαριαςμό των υπόχρεων. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να διεκδικιςει τα 
δαπανθκζντα μετά από ςχετικι ειδοποίθςι του. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΑΦΗ- ΣΡΙΕΣΕΙ ΣΑΦΟΙ 

1. Ο Διμοσ υποχρεοφται να παραχωριςει τάφο τριετοφσ χριςθσ φςτερα από ςχετικι  
αίτθςθ του ςυγγενοφσ και τθν ταυτόχρονθ πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςθ. 

2. Θ διάρκεια χριςθσ του παραχωροφμενου χϊρου ορίηεται ςτα τρία (3) ζτθ. Μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ τριετίασ ο χϊροσ περιζρχεται ςτο ∆ιµο για τθν περαιτζρω ελεφκερθ 
διάκεςθ του. 

3. Με τθ ςφςταςθ τάφου τριετοφσ χριςεωσ παρζχεται αποκλειςτικό δικαίωμα ταφισ εισ 
αυτό μόνον για τον οποίο ζγινε θ παραχϊρθςθ  

4. Κατόπιν αιτιςεωσ του πλθςιζςτερου ςυγγενι και με τθν καταβολι ποςοφ ίςου προσ το 
δικαίωμα ταφισ, μπορεί να παρατακεί αυτι  για ζνα θ δφο εξάμθνα. 

5. Οι άποροι ι οι άνευ ςυγγενϊν πρϊτου (1ου) βακμοφ κανόντεσ ενταφιάηονται δωρεάν. Θ 
απορία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό από τθν αρμόδια Κοινωνικι Υπθρεςία του 
Διμου και επικυρϊνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
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6. Οι ταφζσ γίνονται ςε τμιματα που ζχουν οριςτεί από το τοπογραφικό διάγραμμα. Οι  
ταφζσ ςε διαδρόμουσ απαγορεφονται αυςτθρά. 

7. Εξαίρεςθ ςτθν ανωτζρω διάρκεια χριςθσ μπορεί να υπάρξει για τον ενταφιαςµό νεκρϊν 
από νοςιματα υπαγόμενα ςτον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςµό, Στθν περίπτωςθ αυτι ο 
χρόνοσ προςδιοριςµοφ ςτθν καταβολι τελϊν ιςοδυναμεί µε τθν αντίςτοιχθ τθσ τριετίασ. 

8. Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ του ίδιου τάφου ςε δφο ι περιςςότερα πρόςωπα. 

9. Θ παραχϊρθςθ τάφου ςε ετεροδθμότεσ επιτρζπεται κατόπιν ςπουδαίου λόγου με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ το Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ι κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του 
Δθμάρχου, για τρία ζτθ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΣΑΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΑΦΩΝ 

 
1. Δεν είναι δυνατόν να παραχωροφνται χϊροι ςτα ιδθ υπάρχοντα Δθμοτικά Κοιμθτιρια 

του Διμου Μεγαρζων, για τθ ςφςταςθ οικογενειακϊν τάφων λόγω ζλλειψθσ χϊρου. 
Τοφτο αφορά τθ μελλοντικι ςφςταςθ οικογενειακϊν τάφων και όχι τθν ανατροπι 
ςχετικϊν δικαιωμάτων που δθμιουργικθκαν ςτο παρελκόν. 

2. Θ διοικθτικι αναγνϊριςθ των υφιςταμζνων οικογενειακϊν τάφων,  κακϊσ και των 
δικαιοφχων αυτϊν, ςυντελείται με τθν ζκδοςθ ςχετικισ Διοικθτικισ Ρράξθσ 
Ραραχϊρθςθσ από τον Διμαρχο, κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου, εντόσ δφο 
μθνϊν από τθν κζςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ ςε ιςχφ. Ρροχπόκεςθ κατάκεςθσ τθσ 
αίτθςθσ είναι θ πλιρθσ εξόφλθςθ όλων των παρελκόντων οφειλϊν του ενδιαφερομζνου, 
όπωσ αυτζσ βεβαιϊνονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου.  
3. Με τθν ζκδοςθ Διοικθτικισ Ρράξεωσ Ραραχϊρθςθσ Δικαιϊματοσ, οι δικαιοφχοι 
οφείλουν ευκυνόμενοι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ να καταβάλουν Ετιςιο 
Τζλοσ Διατιρθςθσ Οικογενειακϊν Τάφων  (Ε.Τ.Δ.Ο.Τ.), το φψοσ του οποίου κακορίηεται 
ςφμφωνα με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
4. Θ μθ καταβολι του Ε.Τ.Δ.Ο.Τ. εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
Διοικθτικισ Ρράξθσ Ραραχϊρθςθσ, ιςοδυναμεί με μθ αποδοχι τθσ εκδοκείςασ πράξθσ 
και εκλαμβάνεται ωσ υπαναχϊρθςθ του δικαιοφχου από το ςχετικό δικαίωμα, οπότε ο 
Διμαρχοσ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ ςχετικισ ανακλθτικισ διοικθτικισ πράξθσ και τίκενται 
ςε ιςχφ τα οριηόμενα εκ του παρόντοσ κανονιςμοφ για τουσ τάφουσ τριετίασ και τθν 
εκταφι του νεκροφ.  
5. Στα Δθμοτικά Κοιμθτιρια, επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ ενόσ μόνο οικογενειακοφ τάφου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΑΦΩΝ 

 

1. Θ παραχϊρθςθ, ςφςταςθ ι θ αναγνϊριςθ υφιςτάμενου οικογενειακοφ τάφου δεν ζχει το 
χαρακτιρα αγοροπωλθςίασ, δεν κακιερϊνει δικαίωμα χρθςικτθςίασ ι κυριότθτασ για 
αυτόν που του παραχωρείται, οφτε επιδζχεται μεταβίβαςθ ςε τρίτουσ, αλλά μόνο 
παρζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα ταφισ ς' αυτόν. 
 

Αποκλειςτικό δικαίωμα ενταφιαςμοφ ζχουν: 
 Ο αρχικόσ δικαιοφχοσ ςτον οποίο ζγινε θ παραχϊρθςθ, 
 Ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ του δικαιοφχου 

 Οι κατ’ ευκείαν γραμμι ανιόντεσ και κατιόντεσ του δικαιοφχου(παπποφσ, γιαγιά, 
ζγγονοι, διςζγγονοι κλπ) μαηί με τουσ (τισ) ςυηφγουσ τουσ (άρκρο 1463 ΑΚ) 

 Ο πατζρασ και θ μθτζρα του (ι τθσ)ςυηφγου του αρχικοφ δικαιοφχου(πεκερόσ, 
πεκερά) 
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 Οι αδελφοί του αρχικοφ δικαιοφχου που δεν ζχουν δικι τουσ οικογζνεια με ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ του τελευταίου. 

2. Δεν ζχουν δικαίωμα χριςθσ του οικογ. τάφου: α) οι διαηευγμζνοι ςφηυγοι και β) οι 
ςφηυγοι που προχϊρθςαν ςτθν ςφναψθ νζου γάμου μετά τθν λφςθ λόγω κανάτου του 
πρϊθν ςυηφγου τουσ και δικαιοφχου του τάφου. 

3. Ο βακμόσ ςυγγενείασ προσ τον αρχικό δικαιοφχο των ενταφιαςκζντων αποδεικνφεται 
από ζγγραφο Δθμόςιασ ι Δθμοτικισ Αρχισ ι από ζνορκθ βεβαίωςθ δυο μαρτφρων 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

4. Δεν είναι νόμιμθ θ παραίτθςθ του δικαιοφχου με τον όρο να περιζλκει το δικαίωμα ςε 
τρίτο πρόςωπο που υποδεικνφει ο ίδιοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παραίτθςθ είναι 
απόλυτθ και ο τάφοσ περιζρχεται ςτο διμο που μπορεί να τον διακζςει ελεφκερα 

5. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων ζχουν εκλείψει οι δικαιοφχοι και δεν υπάρχει ςυγγενικό 
ενδιαφζρον για εκ νζου παραχϊρθςθ,  περιζρχονται ςτον διμο ο οποίοσ μπορεί να τουσ 
διακζςει ελεφκερα  μετά τθν παρζλευςθ 5ετίασ από τον τελευταίο ενταφιαςμό. 

6. Στισ περιπτϊςεισ όπου οικογενειακοί τάφοι περιζρχονται ςτο Διμο, μπορεί κατά τθ νζα  
παραχϊρθςθ θ οποία γίνεται με τθν καταβολι του οριηόμενου αντιτίμου, να 
προτιμϊνται  οι πλθςιζςτεροι ςυγγενείσ των αρχικϊν δικαιοφχων εφόςον  το ηθτιςουν. 
Σε περίπτωςθ όπου υπάρχουν πζραν του ενόσ ενδιαφερόμενοι με τον ίδιο βακμό 
ςυγγενείασ , ορίηεται θμερομθνία κλιρωςθσ ενϊπιον τθσ Υπθρεςίασ και ανακοινϊνεται 
το αποτζλεςμα αυτισ. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΣΕΛΗ ΣΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΑΦΩΝ 

 
 

1. Για τθν ταφι ςε οικογενειακό τάφο προςϊπων που προβλζπεται από τον παρόντα 
Κανονιςμό, καταβάλλονται όλα τα αντίςτοιχα δικαιϊματα, τζλθ κ.λ.π. που ζχουν οριςτεί 
χωρίσ εξαίρεςθ. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΑΦΩΝ 

 
 
1. Το δικαίωμα χριςθσ οικογενειακοφ τάφου παφει αυτοδίκαια, χωρίσ τθν ζκδοςθ νζασ 

απόφαςθσ του Διμου και ο τάφοσ περιζρχεται ςτο Διμο και διατίκεται ελεφκερα, 
εφόςον:  
α)Εκλείψουν όλοι οι κατά νόμο δικαιοφχοι. Στθν περίπτωςθ αυτι τα οςτά που τυχόν 
υπάρχουν ςτον τάφο, φυλάςςονται ςε ειδικό τμιμα του οςτεοφυλακίου, επί τριετία, 
μετά τθν λιξθ τθσ οποίασ τοποκετοφνται ςτο κοινό χωνευτιρι.  
β) οι υπάρχοντεσ δικαιοφχοι αρνθκοφν, εντόσ ζτουσ από τθν ψιφιςθ του κανονιςμοφ, να 
καταβάλλουν το  τζλοσ διατιρθςθσ,  ι παραιτθκοφν εγγράφωσ τθσ περαιτζρω χριςεωσ.  
2. Για να διαπιςτωκεί θ ζλλειψθ δικαιοφχων, ο Διμαρχοσ μπορεί να καλζςει τουσ 
ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν, μζςα ςε τακτι προκεςμία, τα ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν τθ ςυγγζνειά τουσ προσ τον αρχικό δικαιοφχο. 
3. Οικογενειακοί τάφοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουν καταβλθκεί τα πάςθσ φφςεωσ τζλθ 
και δικαιϊματα από τουσ δικαιοφχουσ, περιζρχονται αυτοδίκαια  ςτον Διμο, μετά τθν 
παρζλευςθ 5ετίασ, δυνάμενου ελευκζρωσ να τουσ παραχωριςει κατά τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15  
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΑΦΩΝ 

 
1. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου δφναται να παραχωροφνται τάφοι δωρεάν, 

τιμισ ζνεκεν και μάλιςτα ζγκαιρα, για τθν ταφι αποβιωςάντων διακεκριμζνων ανδρϊν ι 
γυναικϊν, δθμοτϊν και κατοίκων  του Διμου. Οι τάφοι αυτοί παραχωροφνται 
αποκλειςτικά και μόνο για τθν ταφι των εν λόγω τιμωμζνων προςϊπων. Η ταφι ιςχφει 
για μια τριετία όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

2.        Ενδεείσ δθμότεσ ι κάτοικοι Μεγάρων-Νζασ Ρεράμου, ανεξαρτιτωσ δόγματοσ, 
ενταφιάηονται δωρεάν κατόπιν αιτιςεωσ ςυγγενϊν ι ελλείψει τοφτων,  κατόπιν αιτιςεωσ 
προςφιλϊν του κανόντοσ προςϊπων υπό τον όρο ότι ο κανϊν ιταν εγγεγραμμζνοσ ςτθν 
κατάςταςθ απόρων ι που μπορεί να αποδειχκεί ότι ιταν άποροσ ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ που κζτει θ κοινωνικι Υπθρεςία του Διμου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΩΝ (ΕΚΣΑΦΗ) 

 
1. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τριετίασ από τθν ταφι, ςε μθ οικογενειακό τάφο,  τα οςτά 

ανακομίηονται με ευκφνθ των ςυγγενϊν και με τθν καταβολι των τελϊν που ορίηονται 
ςτον παρόντα κανονιςμό.  

2. Οι ςυγγενείσ ειδοποιοφνται µε ζγγραφο και εφ' όςον δεν υπάρξει ανταπόκριςθ, µζςα ςε 
διάςτθµα εξιντα (60) θµερϊν, µε ευκφνθ του υπεφκυνου των νεκροταφείων ενεργείται θ 
ανακομιδι απουςία των ςυγγενϊν. Τα οςτά των νεκρϊν των οποίων οι ςυγγενείσ δεν 
ζδειξαν ενδιαφζρον για τθν ανακομιδι και φφλαξι τουσ μεταφζρονται και τοποκετοφνται 
µζςα ςτο χωνευτιριο του εκάςτοτε κοιµθτθρίου. 

3.  Θ ανακομιδι πραγματοποιείται μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία του 
νεκροταφείου για τον κακοριςμό θμζρασ και ϊρασ και αφοφ εξοφλθκοφν τα 
αναλογοφντα τζλθ. 

4. Εκταφι νεκρϊν για τθ διενζργεια αυτοψίασ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο, πριν 
παρζλκει τριετία, επιτρζπεται μόνο κατόπιν ειδικισ εντολισ τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ 
(Άρκρο 5 & 8 του Δ/τοσ 28-3-1834) με τθν καταβολι των αντίςτοιχων τελϊν. 
 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 

 
1. Εάν κατά τθν ανακομιδι διαπιςτωκεί ότι το πτϊμα δεν ζχει αποςτεωκεί πλιρωσ, 

παραμζνει ςτον τάφο για να αποςτεωκεί επί ζνα (1) ακόμθ ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ 
τριετίασ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΑΦΗ- ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 

 
1. Ραράταςθ ταφισ επιτρζπεται μόνον κατόπιν αιτιολογθμζνθσ εγκρίςεωσ του Δθμάρχου ι 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν προςϊπου, μζχρι και δφο  εξάμθνα μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ τθσ τριετίασ και εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι κάτωκι προχποκζςεισ: 
α. Αίτθςθ οιουδιποτε ζχοντοσ ζννομο ςυμφζρον και εντόσ τριάντα (30) θμερϊν πριν τθν 
ςυμπλιρωςθ των τριϊν (3) ετϊν ταφισ νεκροφ. 
β. Σφμφωνθ ζγγραφθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ νεκροταφείου και  
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γ. Καταβολι του αναλογοφντοσ ςχετικοφ τζλουσ.  
 

2.  Ραράταςθ τθσ ανακομιδισ των νεκρϊν που ενταφιάςτθκαν ςε οικογενειακοφσ τάφουσ 
επιτρζπεται μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ των δικαιοφχων. Ρροσ τοφτο απαιτείται υποβολι 
γραπτισ διλωςθσ ςτο Διμο ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ παραμονισ του νεκροφ 
ςτον τάφο μετά τθν πάροδο τθσ τριετίασ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΦΤΛΑΞΗ ΟΣΩΝ - ΟΣΕΟΦΤΛΑΚΙΟ. 

 
 
 
1. Θ φφλαξθ των οςτϊν ενεργείται με επιμζλεια του τμιματοσ Νεκροταφείου ςε ειδικό 
χϊρο (οςτεοφυλάκιο) εφοδιαςμζνο με κατάλλθλα κουτιά ενιαίου τφπου (οςτεοκικεσ) 
κατόπιν προθγοφμενθσ αίτθςθσ των ενδιαφερομζνων ςυγγενϊν του νεκροφ και με 
ταυτόχρονθ καταβολι των αντιςτοίχων τελϊν όπωσ ορίηονται ςτον παρόντα Κανονιςμό. 
2. Φφλαξθ των οςτϊν δφναται να γίνει και ςτουσ οικογενειακοφσ τάφουσ, με τθ 
ςυγκατάκεςθ των δικαιοφχων χριςεωσ και με τθν καταβολι τουσ ςχετικοφ τζλουσ. 
3. Θ εκάςτοτε καταβολι είναι θμερολογιακι και αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ 
εκταφισ ι τθ λιξθ τθσ παράταςθσ  
4. Θ παραλαβι των οςτϊν από το Δθμοτικό Κοιμθτιριο και θ μεταφορά τουσ ςε άλλο 
Κοιμθτιριο ενεργείται μόνον κατόπιν αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων ςυγγενϊν, οι 
οποίοι οφείλουν να δθλϊςουν υπεφκυνα κατά τθν θμζρα εκταφισ ότι εντόσ διμινου κα 
παραλάβουν τα οςτά, τθρϊντασ τθ νόμιμθ διαδικαςία διαφορετικά αυτά κα 
μεταφερκοφν ςτο χωνευτιρι με μζριμνα τθσ υπθρεςίασ.  
5.  Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ φφλαξθσ λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία τθσ τοποκζτθςθσ 
των οςτϊν ςε οςτεοκικθ  
6. Σε περίπτωςθ παραλαβισ των οςτϊν νωρίτερα από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
φφλαξθσ καμία υποχρζωςθ επιςτροφισ χρθμάτων δε δθμιουργείται για το Διμο. Οι 
οποιεςδιποτε καταβολζσ δεν ςυμψθφίηονται. 
7.  Ζνα μινα πριν τθ λιξθ του χρόνου παραχϊρθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ ςυγγενισ 
υποχρεοφται να διεκπεραιϊςει τισ υποχρεϊςεισ του προσ το Διμο (διαδικαςτικζσ και 
οικονομικζσ).ςε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ παραχϊρθςθσ και οι υποχρεϊςεισ δεν 
ζχουν τακτοποιθκεί εντόσ τριμινου, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ θ υπθρεςία προχωρά ςτθ 
μεταφορά των οςτϊν και εναποκζτει αυτά ςτο χωνευτιρι και θ οςτεοκικθ διατίκεται ςε 
άλλο δικαιοφχο. 
8. Σε κάκε οςτεοκικθ επιτρζπεται να τοποκετοφνται οςτά ενόσ μόνο νεκροφ. 
9. Θ οςτεοκικθ δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο εκείνου ςτον οποίο κα παραχωρείται 
και δεν επιδζχεται  κακ’ οιονδιποτε τρόπο μεταβίβαςθσ προσ τρίτουσ δια πράξεωσ εν 
ηωι ι αιτία κανάτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΧΩΝΕΤΣΗΡΙΟ 

1. Με τθν αίτθςθ ανακομιδισ δθλϊνουν οι ςυγγενείσ τθν τοποκζτθςθ των οςτϊν 
ςτο χωνευτιρι  (κοινοτάφιο) με τθν άμεςθ καταβολι των αναλογοφντων τελϊν θ οποία 
εκτελείται από τουσ αρμοδίουσ των κοιμθτθρίων.  

2. Στο  χωνευτιρι ζχει δικαίωμα ο Διμοσ να  τοποκετιςει αυτεπάγγελτα  τα οςτά 
όςων οι ςυγγενείσ δεν ζχουν καταβάλει τα τζλθ οςτεοφυλακίου, οικογενειακϊν και 
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τριετϊν τάφων  και δεν ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ανακομιδισ ι παράταςθσ ταφισ 
μετά τθ λιξθ τθσ τριετίασ εφόςον ζχουν λάβει ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον Διμο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ - ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΣΑΦΩΝ 

    
  1. Θ εκτζλεςθ ζργων διακόςμθςθσ των μνθμείων και διαμόρφωςθσ των οικογενειακϊν 
τάφων και των τάφων τριετοφσ χριςεωσ από τουσ οικείουσ των ταφζντων νεκρϊν, ενεργείται 
κατόπιν αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων και με τθν καταβολι ανάλογου χρθματικοφ ποςοφ 
που κακορίηεται από τον παρόντα κανονιςμό. Σο δικαίωμα καταςκευισ τάφων τριετοφσ 
χριςεωσ ειςπράττεται υποχρεωτικά κατά το χρόνο ταφισ των νεκρών. 
 
2. Για τθν καταςκευι μνθμείων επί των οικογενειακϊν τάφων προαπαιτείται ςχετικι ζγκριςθ 
τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 
3. Οι οικογενειακοί τάφοι ι τριετοφσ χριςεωσ κα καταςκευάηονται ι κα διαμορφϊνονται με 
τθ μζριμνα, φροντίδα και δαπάνθ των ενδιαφερομζνων από τουσ εργολάβουσ ι του 
καταςκευαςτζσ τάφων, οι οποίοι κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοι ζναντι 
του Διμου για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθν επαναφορά των πραγμάτων 
ςτθν αρχικι κατάςταςθ. 
4. Πςοι διατθροφν τάφουσ ςτο Δθμοτικό Κοιμθτιριο υποχρεοφνται να τθροφν αυτοφσ καλϊσ 
και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ωσ προσ τθν καλαίςκθτθ 
εμφάνιςθ αυτϊν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΏΝ ΣΆΦΩΝ 

  
1.  Θ εκτζλεςθ ζργων διακόςμθςθσ των οικογενειακϊν τάφων κακϊσ και 

τριετοφσ χριςεωσ τάφων κα γίνεται από τεχνικά γραφεία, εργολάβουσ και τεχνίτεσ που 
αςκοφν ανάλογθ δραςτθριότθτα. Για τθν είςοδο τουσ απαιτείται άδεια θ οποία δίνεται 
από το Γραφείο Κοιμθτθρίου. 
Για τθν ζκδοςθ αδείασ ειςόδου ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να προςκομίηει τα κατωκι 
δικαιολογθτικά: 
A. Αίτθςθ 
Β. Βεβαίωςθ οικείου Επιμελθτθρίου. 
Γ. Βεβαίωςθ ενάρξεωσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
Δ.  Φορολογικι ενθμερότθτα. 
Ε. Βεβαίωςθ αςφαλίςεωσ ςτο Ο.Α.Ε.Ε. 
Η. Υπεφκυνθ διλωςθ που να περιλαμβάνει τουσ εργαηόμενουσ που κα απαςχολεί. 
 

2. Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν άδεια 
ειςόδου, ζχουν ετιςια ιςχφ και ανανεϊνονται με τθ λιξθ τουσ. 

3. Οι εργολάβοι  - καταςκευαςτζσ τάφων κακϊσ και οι εργατοτεχνίτεσ υποχρεοφνται να 
ςυμμορφϊνονται αυςτθρά με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και να είναι 
εφοδιαςμζνοι με ειδικι άδεια του Δθμάρχου ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν 
προςϊπου, επί τθσ οποίασ κα επικολλάται θ φωτογραφία εκάςτου. Χωρίσ αυτι δεν 
δφναται κανζνασ να εργαςτεί μζςα ςτο Δθμοτικό Κοιμθτιριο. 

4. Το κόςτοσ των παρεχόμενων ςχετικϊν διευκολφνςεων για τθν πραγματοποίθςθ των 
εργαςιϊν καταςκευισ (κατανάλωςθ νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλπ) καλφπτεται από 
τα ιδθ καταβλθκζντα δικαιϊματα  και τζλθ ταφισ.  
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5. Ο τφποσ των τάφων τριετοφσ χριςεωσ κα είναι κακοριςμζνοσ από το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο και δεν επιτρζπεται καμία παράβαςθ των ςυγκεκριμζνων τφπων τάφου κατά 
τθν καταςκευι ι μεταγενζςτερα. 

6. Σε περιπτϊςεισ αυκαιρεςιϊν μετά από γνωμάτευςθ τθσ Διευκφνςεωσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν θ καταςκευι κατεδαφίηεται και επιβάλλεται πρόςτιμο 200,00 ευρϊ. 

7. Θ επιλογι του τφπου του τάφου γίνεται με αίτθςθ των ςυγγενϊν ςτθν οποία 
υποδεικνφεται και ο εργολάβοσ που αναλαμβάνει το ζργο. 

8. Θ διάρκεια για τθν εκτζλεςθ του ζργου δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλφτερθ των δφο 
(2) εβδομαδων, με τθν ολοκλιρωςθ δε των εργαςιϊν του τάφου ο εργολάβοσ 
επαναφζρει υποχρεωτικά το γφρω χϊρο ςτθν πρότερθ κατάςταςθ. 

9. Θ εργαςία των εργολάβων ςτουσ τάφουσ κα περιορίηεται µόνο ςτθν τοποκζτθςθ και 
ςυναρμολόγθςθ υλικϊν, χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία ςτουσ διαδρόμουσ. 
Κάκε εργαςία γενικά µζςα ςτο κοιµθτιριο κα αποπερατϊνεται ςε χρονικό διάςτθµα δυο 
(2) εβδομάδων. Τα υλικά μεταφζρονται ςτο χϊρο του κοιµθτθρίου τθν 1θ θµζρα των 
εργαςιϊν και απομακρφνονται άµεςα µε τθν περάτωςθ των εργαςιϊν  

10.  Απαγορεφεται ρθτά θ αποκικευςθ των υλικϊν µζςα ςτο χϊρο του κοιμθτθρίου. 
 Επίςθσ απαγορεφεται θ από μζρουσ τουσ χρθςιμοποίθςθ χϊρων του Κοιμθτθρίου για 
αποκικευςθ υλικϊν ι για απόρριψθ παλαιϊν υλικϊν. 

11.  Θ από μζρουσ των εργολάβων καταςκευισ τάφων ανάμιξθ υλικϊν τςιμζντου, άςβεςτου, 
άμμου κ.λ.π. για τθν καταςκευι λάςπθσ που χρθςιμοποιοφν ςτθν καταςκευι τάφων κα 
γίνεται επί λαμαρίνασ των ιδίων και όχι επί του εδάφουσ του Νεκροταφείου. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΑΦΩΝ 

1. Αληηθείκελα (θηλεηά πξάγκαηα) ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά ηηο αλαθνκηδέο επάλσ ή 

κέζα ζηνπο νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο ή ζηνπο ηάθνπο ηξηεηνύο ρξήζεσο, νη νπνίνη γηα 

θάζε ιόγν πεξηέξρνληαη ζην Γήκν, επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ησλ ηάθσλ 

ηνύησλ ή ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή δηα 

πιεξεμνπζίνπ. 

2. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ παξαιεθζνύλ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θαη 

δηαηίζεληαη θαηά πεξίπησζε κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

3. Τν πξντόλ ηεο εθπνηήζεσο βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζαλ έζνδν ηνπ Γήκνπ.       

β)Το ζκέηο κενοηάθιο με περιμεηρικό ηοιτίο από μπεηόν ή ηοιτοποιία ανέρτεηαι 

ζηο ποζό ηφν 100,00 εσρώ , ηο μνήμα από μάρμαρο ύυοσς έφς 60cm ανέρτεηαι ζηα 

250,00 εσρώ , ηο μνήμα με μάρμαρο από 60 cm και άνφ πλήρφς καηαζκεσαζμένο 

σπολογίδεηαι  ζηα 500,00 εσρώ, ηα μνήμαηα με μάρμαρο ή γρανίηε με ύυος 

μεγαλύηερο από 10 cm πλήρφς καηαζκεσαζμένο κοζηολογείηαι ζηα 600,00 εσρώ , 

ηα διπλά μνήμαηα με μάρμαρο πλήρφς καηαζκεσαζμένα κοζηολογούνηαι ζηα 

750,00 εσρώ.  

4. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο από ηνπο ρώξνπο ησλ θνηκεηεξίσλ παληόο αληηθεηκέλνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Σθειεηνί ζηεθάλσλ θαη ζηαπξώλ επί ησλ 

ηάθσλ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θαη εθπνηνύληαη, ην δε πξντόλ ηεο εθπνηήζεσο 

βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζαλ έζνδν ηνπ Γήκνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 24 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ 

1. Απαγορεφεται αυςτθρά ςε όλουσ θ είςοδοσ ςτο κοιμθτιριο πριν από τθν ανατολι  και 
μετά τθ δφςθ του θλίου. Επιτρζπεται μόνο ςτο προςωπικό που ορίηεται με απόφαςθ του 
Δθμάρχου. 

2. Κατά τισ Κυριακζσ και λοιπζσ κατά το νόμο εξαιρετζεσ θμζρεσ δεν επιτρζπεται 
οποιαδιποτε εργαςία εντόσ του νεκροταφείου εξαιρζςει του ποτίςματοσ των ανκζων και 
του  ανάμματοσ των καντθλιϊν.  

3. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ φζρετρου με γυάλινο κάλυμμα ι άλλθσ παρόμοιασ 
ανκεκτικισ φλθσ . 

4. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο κοιμθτιριο αυτοκινιτων και λοιπϊν μεταφορικϊν μζςων 
πλθν των οχθμάτων μεταφοράσ νεκρϊν. Απαγορεφεται επίςθσ θ είςοδοσ  ςε αυτοφσ που 
ςυνοδεφουν ηϊα. Εξαιροφνται τα ΑΜΕΑ  και οι υπεριλικεσ. 

5. Απαγορεφεται θ καταςκευι, επιςκευι, διακόςμθςθ, κλπ τάφων γενικά και κάκε εργαςία 
ςε πρόςωπα, τεχνίτεσ κλπ, οι οποίοι δεν φζρονται εγγεγραμμζνοι ςτον κατάλογο 
καταςκευαςτϊν Κοιμθτθρίων του Διμου. 

6. Απαγορεφεται ςε υπαλλθλικό προςωπικό του Διμου ζναντι αμοιβισ να ζχει οποιαδιποτε 
ανάμιξθ ςε περιποίθςθ τάφων, άναμμα καντθλιϊν και κεριϊν. Διαπιςτωμζνθσ τθσ 
παραβάςεωσ κα κινείται κατά αυτοφ πεικαρχικι διαδικαςία. 

 
7. Απαγορεφεται κάκε ενζργεια μαρμαρογλυπτϊν ι άλλων που εκτελοφν ζργα ςτο Δθμοτικό 

Κοιμθτιριο που κα αποβλζπει και κα κατατείνει εμφανϊσ ςτθν προςζλκυςθ πελατϊν ςτο 
χϊρο του Κοιμθτθρίου πολφ, περιςςότερο δε κάκε διατάραξθ τθσ ευταξίασ και τθσ 
κοςμιότθτασ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, ζνεκα επαγγελματικϊν ανταγωνιςμϊν ι 
διαπραγματεφςεων μετά των  πελατϊν. 

 
8. Απαγορεφεται θ κοπι δζνδρων και θ φφτευςθ χωρίσ ςχετικι ζκκεςθ τθσ Διευκφνςεωσ 

Ρραςίνου του Διμου. 
 

9.   Θ κοπι δζνδρων γίνεται από ειδικό ςυνεργείο τθσ εν λόγω Διευκφνςεωσ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΔΩΡΕΕ   

 
 Ραντοειδείσ δωρεζσ δθμοτϊν υπζρ του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου γίνονται αποδεκτζσ 
από το Διμο ςφμφωνα με τθν νόμιμθ διαδικαςία και χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν 
επικυμία του δωρθτοφ, εφόςον δεν αντίκειται ςτο Νόμο ι ςτθν θκικι. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

   
1. Τθρείται ενθμερωμζνο ςχεδιάγραμμα του Κοιμθτθρίου, ςτο οποίο απεικονίηονται οι 

τάφοι και ο αφξων αρικμόσ αυτϊν. 
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2. Τα βιβλία που τθροφνται για τθ διοίκθςθ και τθ διαχείριςθ των Δθμοτικϊν 
Κοιμθτθρίων είναι τα κάτωκι. 

 Βιβλίο επίπλων και ςκευϊν. 
 Βιβλίο ενεργοφμενων ενταφιαςμϊν. 
 Βιβλίο αλφαβθτικοφ ευρετθρίου ενταφιαηομζνων. 
 Βιβλίο οικογενειακϊν τάφων. 
 Βιβλίο ενεργοφμενων ανακομιδϊν. 
 Βιβλίο παρατάςεων ανακομιδϊν 
 Βιβλίο φυλαςςομζνων ςτο οςτεοφυλάκιο οςτϊν. 
 Βιβλίο εκδόςεωσ αδειϊν δομιςεων τάφων. 
 Βιβλίο ενεργοφμενων νεκροψιϊν και διατομϊν. 
 Βιβλίο ανευριςκομζνων τιμαλφϊν. 
 Μθτρϊο εργολθπτϊν του Δθμοτικοφ Κοιμθτθρίου. 

Τα βιβλία κεωροφνται από το Διμαρχο και τθν ευκφνθ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ορκι και 
ενδεδειγμζνθ τιρθςθ τουσ ζχει ο Ρροϊςτάμενοσ του τμιματοσ Νεκροταφείου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

 
1. Τα τζλθ και τα δικαιϊματα των Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων ρυκμίηονται – κακορίηονται 

και επιβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, 
ιτοι με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθσ νομοκεςίασ περί εςόδων Διμων 
και Κοινοτιτων, θ δε βεβαίωςθ και είςπραξθ διζπεται  βάςθ του ΝΔ 318/69 «ΡΕΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ & ΕΙΣΡΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ» & των 
άρκρων 3-5 του ΒΔ Τθσ 17/5-15/6/1959 «ΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΕΩΣ & 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ» και διατίκενται για τθ ςυντιρθςθ και 
λειτουργία των Νεκροταφείων και των Ιερϊν Ναϊν 

2. Για τα Δθμοτικά Κοιμθτιρια τα τζλθ ωσ προσ τα δικαιϊματα κακορίηονται ωσ 
ακολοφκωσ: 
 Τζλοσ Διάκεςθσ Οικογενειακϊν Τάφων. 
 Τζλοσ ταφισ νεκρϊν. 
 Τζλοσ ανακομιδισ και αποκζςεωσ οςτϊν. 
 Τζλοσ ταφισ για παλαιό & νζο τάφο. 
 Τζλοσ εκταφισ. 
 Δικαίωμα οςτεοφυλακίου  
 Μίςκωμα τάφου 25ετοφσ διάρκειασ (απόφαςθ Δθμ. Συμβουλίου 209/2007 Ν. 

Ρεράμου). 
 

Σζλοσ Διάκεςθσ Οικογενειακών Σάφων. 
 
3. Τα τζλθ διάκεςθσ οικογενειακϊν ταφϊν ορίηονται με απόφαςθ από το Δ.Σ ανά 

τριετία. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΡΤΘΜΙΗ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 
1 Με απόφαςθ του Δθμάρχου ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ, που αφοροφν τθν εςωτερικι 

λειτουργία των υπθρεςιϊν του Κοιμθτθρίου με βάςθ τον παρόντα κανονιςμό και 
γνϊμονα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. 

2 Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κα κακορίηονται κάκε ζτοσ τα τζλθ και 
δικαιϊματα των κοιμθτθρίων του Διμου. 
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3 Επίςθσ τα τζλθ και δικαιϊματα που προβλζπει ο παρόν κανονιςμόσ αναπροςαρμόηονται 
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

4 Σε περίπτωςθ που θ  αναπροςαρμογισ δεν ορίηει το χρόνο ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ, θ 
αναπροςαρμογι ιςχφει από τθν 1θ  Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 
 

Τα παραχωρθτιρια  που ζχουν ιδθ εκδοκεί μζχρι ςιμερα με βάςθ τουσ προθγοφμενουσ 
κανονιςμοφσ εξακολουκοφν να ιςχφουν. Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ιςχφουν 
ςυμπλθρωματικά και για τα παραχωρθτιρια που ζχουν ιδθ χορθγθκεί  
 

ΑΡΘΡΟ 31 
ΙΧΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 
1 Ο παρϊν  κανονιςμόσ ιςχφει από τότε που κα εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Με 

τθν ζγκριςθ του παρόντοσ καταργείται κάκε προθγοφμενοσ κανονιςμόσ (Μεγάρων και 
Νζα Ρεράμου) και κάκε απόφαςθ ςχετικι με τα δθμοτικά κοιμθτιρια,  που είναι αντίκετθ 
με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

2 Ρεριπτϊςεισ μθ προβλεπόμενεσ από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηονται με απόφαςθ 
του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι με απόφαςθ Δθμάρχου. 

3 Ανακεϊρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ γίνεται μόνο με νζα απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου.  

 
 
 

    Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
 

    ΙΕΡΟΘΕΟ Γ. 
ΠΟΛΤΧΡΟΝΗ   

          
 
 
 
 
 
 

 


