
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 10/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 73/2022 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022  και 

ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 8662 

– 08/09/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 18 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               2) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             3) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            4) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            5) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             6) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             7) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

   8) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             8) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   9) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ            9) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

      10) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                   Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

      11) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                   αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

      12) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      13) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

      14) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      15) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      16) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

      17) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      18) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 8ο   θέμα της ημερήσιας 

διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής: 

 

  Εν  όψει τροποποίησης   του Κανονισμού    Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας, 
προτείνεται  ο νέος  προτείνετε να έχει  το εξής περιεχόμενο:  
 
1. Άρθρο 1 

1.1. Αντικείμενο του Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την 
διαχείριση και την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας. 

 
2. Άρθρο 2 
2.1. Νομικό πλαίσιο 
Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας διέπεται από τους παρακάτω νόμους και  
διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα: 
1. Του Α.Ν 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α’) «Περί Ιερών Ναών και Εφημεριών» 
2. Του Β.Δ. 24/9 20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α’) «Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου των Ισχυουσών 
Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και 
του τύπου αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 
5. Του Ν. 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α’), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» 
6. Του Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» 
7. Του άρθρου 11, του Ν.Δ.: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α’) «Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως των εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων» 
8. Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «Περί κωδικός εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις 
εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις. 
9. Του Π.Δ. 210/8-4-1975 (ΦΕΚ 63 Α’) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς και Ταφής Νεκρών και Οστών 
Ανθρώπων» 
10. Του Ν. 344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α’ 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
14 του Ν. 2503/97 μεταγενέστερα από το Ν. 4144/18-04-2013 (ΦΕΚ Α’ 88) και το Ν. 4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α’ 
21) 
11. Του Ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α’) «Περί Διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των 
κοιμητηρίων» 
12. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απριλίου/10 Μαΐου 1978, (ΦΕΚ 424 / τ. Β.’/10-05-1978) «Περί όρων 
ιδρύσεως κοιμητηρίων» 
13. Του Π.Δ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί ορισμού Αποστάσεων Δια Ίδρυση Κοιμητηρίων» 
14. Του Άρθρου 29 του Ν. 2508/13-06-1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) (Αναφορικά Με την Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως 
Κοιμητηρίων) 
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15. Του Ν. 1315/11-01-1983 (ΦΕΚ 3 Α’) «περί κύρωσης της Συμβάσεως 8-/26-10-1973 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του» 
16. Του Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 82 
του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. 
Α’/19-07-2018) 
17. Των άρθρων 35, 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 
18. Την υπ’ αριθ.: 35535/14.12.2011 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 
19. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, υπ’ αριθ. 62850 (Φ.Ε.Κ. 1564/τ. Β.’/17-04-
2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
20. Tων/ εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως ισχύουν σήμερα. 
 
3. Άρθρο  3 
3.1. Πεδίο Εφαρμογής 
1. Η έκδοση του παρόντος Κανονισμού γίνεται βάση των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
και αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη με τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου η παράβαση του οποίου 
τιμωρείται  σύμφωνα με τις ισχύουσες , σχετικές διατάξεις της Ποινικής Νομοθεσίας. 
2. Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα. Επίσης 
σύμφωνα με το Άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμού χώρου 
ταφής για ορισμένο χρόνο. 
3. Ο Δήμος Στυλίδας είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα κοιμητήρια που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων του. 
4. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως 
παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα 
χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν 
είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου εκτός αυτών  
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
 
Άρθρο 4 
4.1. Γενικοί Κανόνες 
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής  χωρίς  δικαίωμα παράτασης και θα πρέπει να έχουν τις 
εξής διαστάσεις: α)μονού: 1,40 μέτρα πλάτος και 2,20 μέτρα μήκος β) διπλού: 2,20 μέτρα επί 2,20 μέτρα, 
ενώ θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους 0,5 μέτρα η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής. Το βάθος 
τουλάχιστον 1,50 μέτρα, πρέπει δε απαραίτητα να καλύπτονται με χώμα ύψους πενήντα (0,50) εκατοστών 
του μέτρου. 
2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό. 
3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των Κοιμητηρίων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις των επισκόπων και των κληρικών οι οποίοι δύναται να ενταφιάζονται εντός των 
Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων των Ιερών Ναών μετά από έγγραφη συναινετική 
άδεια της δημοτικής αρχής. 
4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που 
παραχωρούνται για αυτόν τον σκοπό.  
5. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών καθορίζονται, από 
την υφιστάμενη ρυμοτομία. 
6. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε 
παρέκκλιση. 
7. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους. 
8. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου η άδεια 
ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια δημοτική αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου. 
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9. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα.  Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη δημιουργία 
του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο 
δεν ανοίγεται. 
10. Κανείς νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν περάσει οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο ώρες από της εκπνοής. 
11. Ενταφιασμός προ της παρελεύσεως των ανωτέρω χρονικών ορίων επιτρέπεται  μόνο όταν υπάρχει 
βεβαίωση ιατρού για περίπτωση λιμώδους ασθένειας, σήψης κλπ. 
12. Επιτρέπεται η έκτακτη εκταφή μόνο με ειδική άδεια του κ. Εισαγγελέα για τη διενέργεια νεκροψίας. 
 
Άρθρο 5 
5.1. Λειτουργία Κοιμητηρίων 
Την όλη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας έχει ο Δήμος με εργάτες τακτικούς ή 
έκτακτους,  κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ή εργολάβους φύλακες οι οποίοι θα αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
 
Άρθρο 6 
6.1 Διαστάσεις τάφων 
Η επιφανειακή έκταση των δημοτικών τάφων του Δήμου Στυλίδας των διατιθέμενων προς ταφή νεκρών 
ορίζεται ως κάτωθι:   
1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο 
διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο 
τοποθετείται επί του τάφου. 
2. Τα μαρμαροτεμάχια θα είναι από κατάλληλης απόχρωσης μάρμαρο. Θα είναι επεξεργασμένα ως προς την 
εμφάνιση και θα έχουν ποιοτική και χρωματική ομοιογένεια με τα υπάρχοντα. Αρχικά θα κατασκευάζεται 
πλαίσιο από τσιμεντοκονίασμα , διαστάσεων 193 Χ 93 cm, ύψους 12 cm, και πλάτους 10 cm. 
Στην επάνω πλευρά θα υπάρχει μαρμάρινο κιβώτιο για την τοποθέτηση φωτογραφιών  και καντηλιών, με 
οδηγούς για να σύρεται το τζάμι. Στην κάτω πλευρά θα υπάρχει επίσης κιβώτιο – κυροθήκη για την 
τοποθέτηση κεριών. 
Το τμήμα του τάφου ανάμεσα στον κηροστάτη και την ταφική πλάκα θα παραμένει είτε επιστρωμένο μόνο 
με χώμα ή με φύτευση – περιποίηση γκαζόν από τον συγγενή του νεκρού, χωρίς την τοποθέτηση 
μαρμάρινων πλακών, πλαισίων ή άλλων υλικών  που δυσχεραίνουν τον καθαρισμό και την συντήρηση των 
τάφων του Κοιμητηρίου καθώς και την αποσύνθεση των νεκρών.  
3. Οι διαστάσεις των τάφων ορίζονται ως εξής: 
α) μονού: 1,40 μ. πλάτος X 2,20 μ. μήκος. 
β) διπλού: 2,20 μ. Χ 2,20 μ. μήκος. 
Το βάθος εκάστου τάφου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) του μέτρου και 
θα καλύπτεται μετά την ταφή αναχώματος ύψους μηδέν πενήντα εκατοστά (0,50) του μέτρου. 
Ορίζεται απόσταση μεταξύ των τάφων μηδέν πενήντα εκατοστά του μέτρου (0,50), περιφερειακά. 
 
Άρθρο 7 
7.1. Τέλη και Δικαιώματα ταφής   
Όλα τα τέλη, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και την ισχύουσα 
Νομοθεσία, το ύψος, ο τρόπος καταβολής αυτών ως και παν σχετικό με αυτά θέμα, καθορίζονται εκάστοτε 
και ετησίως με την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Τα τέλη και δικαιώματα ταφής, προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου και διακρίνονται σε:  

 Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. 
 Δικαίωμα ταφής για Κοινότητα έως και τριακοσίους (300) κατοίκους. 

ΑΔΑ: Ψ09ΧΩ1Ζ-06Φ



 Δικαίωμα εκταφής για την Κοινότητα Στυλίδας. 
 Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής μονός. 
 Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής διπλός.       

Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών 
απαλλάσσονται: 

 Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον 
αποβίωσαν σε εντεταλμένη υπηρεσία. 

 Άποροι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Στυλίδας, ενταφιάζονται δωρεάν, με την 
προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας 
και με εντολή του Αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε ειδικές και 
έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης 
εντολής του Αντιδημάρχου των οικονομικών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του 
υπευθύνου της υπηρεσίας των κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

 
Όλα τα τέλη προσαρμόζονται μετά από την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.    

 
7.2. Δικαίωμα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια. 
 
Τα δικαιώματα χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
κάθε φορά Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 8 
8.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
α) Δικαίωμα παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης 
1. Το δικαίωμα παραχώρησης χώρου για τάφο διάρκειας χρήσης συνίσταται στη χρησιμοποίηση για την 
ταφή για μια εικοσαετία (20ετία): του ιδίου, την ταφή συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού 
συμπεριλαμβανομένων και των τέκνων εξ υιοθεσίας. 
2. Το δικαίωμα αυτό της χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο σε όποιον παραχωρείται, ούτε και 
συνιστά δικαίωμα δουλείας ούτε επιτρέπεται η μεταβίβαση με πράξη εν ζωή ή λόγω θανάτου ούτε αυτό το 
δικαίωμα χρήσης συνάγεται δικαίωμα χρησικτησίας ή νομής επί του χώρου τούτου. 
3. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι συγγενείς του δικαιούχου που αναφέρονται ανωτέρω 
ανακαλείται η παραχώρηση. 
4. Η παραχώρηση τάφου διαρκούς χρήσης γίνεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου. Η Απόφαση αυτή αποτελεί τον τίτλο επί του τάφου διαρκούς χρήσης για μια εικοσαετία 
(20ετία).  
5. Η καταβολή του δικαιώματος τάφου διαρκούς χρήσης, γίνεται εφάπαξ ή με δόσεις που ορίζει η Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έγκριση της παραχώρησης, αρχής γενομένης αμέσως μετά την έγκριση 
της Απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
β) Φύλαξη οστών 
Όλοι όσοι έχουν κιβώτια οστών διασκορπισμένα περιφερειακά των εσωτερικών τοίχων των Νεκροταφείων 
και σε διάφορα άλλα σημεία, πρέπει εντός εξαμήνου, ή να αγοράσουν οστεοθήκη από το Δήμο, 
καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος ή να τα τοποθετήσουν στο κτίριο των οστεοφυλακίων, μετά από αίτηση 
των ενδιαφερομένων συγγενών του νεκρού. 
Η τοποθέτηση των οστών στο ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ (εφόσον υπάρχει) του Κοιμητηρίου γίνεται: α) μετά από αίτηση 
των συγγενών, β) εφόσον δεν έχει καταβληθεί από τους συγγενείς του νεκρού το προβλεπόμενο δικαίωμα 
φύλαξης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την πάροδο του 
χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών (προθεσμία) για την εξόφληση της υποχρέωσής τους. 
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γ) Δικαίωμα ταφής 
 
Το δικαίωμα ταφής καταβάλλεται προ της ταφής και ο αριθμός του διπλοτύπου καταβολής σημειώνεται στο 
βιβλίο ταφής. 
Στο βιβλίο ταφής θα αναγράφεται: 

i. Το ονoματεπώνυμο του ενταφιαζόμενου. 
ii. Ημερομηνία ταφής. 

iii. Ημερομηνία εκταφής 
iv. Αριθμός διπλότυπου καταθέσεως δικαιωμάτων ταφής και εκταφής.  

 
δ) Δικαίωμα εκταφής 
Με την πάροδο πενταετίας από της ταφής υποχρεούνται οι οικείοι του ταφέντος να κάνουν εκταφή του 
νεκρού. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση – υπενθύμιση εκ 
μέρους της οικονομικής υπηρεσίας (συστημένη επιστολή) στους συγγενείς του θανόντος, ο Δήμος θα 
προβαίνει υποχρεωτικά και υπηρεσιακά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο πενταετίας από της 
ταφής, εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει εκταφή ή τυχόν προθεσμία εντός δύο (2) μηνών, ή μετά 
από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους της οικονομικής υπηρεσίας (συστημένη επιστολή). 
 
ε) Δικαίωμα παραχώρησης οστεοθήκης 
Το δικαίωμα αυτό συνίσταται στη χρήση ειδικά κατασκευασμένης οστεοθήκης για την φύλαξη των οστών 
του ιδίου και των συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού.    
Ισχύουν δε όσα αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και 3. 
Η παραχώρηση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την καταβολή του τέλους στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου.   

 
Άρθρο 9  
9.1. Ταφές   
1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του 
Κοιμητηρίου: α) πιστοποιητικό του οικείου Ληξιαρχείου για την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου και  β) 
η άδεια ταφής (πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανάτου),  με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και 
υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ. αυτού. Ο ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύοντες 
κάθε φορά υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο 
ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν παρέλθει δώδεκα (12) ώρες από την 
τελευταία πνοή. 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το εσωτερικό του 
έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένειά του ή το γραφείο τελετών που έχει αναλάβει την κηδεία 
να το αντικαταστήσει με άλλο. 
3. Απαγορεύεται αυστηρώς η εκταφή νεκρού, σε τάφο πενταετούς χρήσης, για να ενταφιαστεί άλλος νεκρός, 
ακόμα και αν αυτός έχει πρώτου βαθμού συγγενείας με τον θανόντα εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, εάν δεν 
ενημερωθεί κατά πρώτον η Υπηρεσία του Δήμου και εφόσον δεν έχουν περάσει τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία ταφής. 
4.  Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο Κοιμητήριο της Κοινότητας που ανήκει ο δημότης, 
να ενταφιάζεται σε άλλο Κοιμητήριο του Δήμου. 
5. Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλοι οι αποβιώσαντες κάτοικοι ή δημότες των Κοινοτήτων και 
Οικισμών του Δήμου Στυλίδας ανεξάρτητα του θρησκεύματος ή της εθνικότητάς τους, (άρθρο 6, παρ. 1 του 
Α.Ν. 582/68) καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών. 
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Άρθρο 10 
10.1. Δωρεάν παραχώρηση τάφων 
1. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, τα  
οποία με εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στον 
Δήμο, εφόσον ζητηθεί από τους οικείους τους.  
2. Η ταφή τους γίνεται δωρεάν μέχρι πέντε (5) χρόνια. Μετά την λήξη της πενταετίας από την ταφή οι 
συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή . 
3. Ο χαρακτήρας των τάφων είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του 
νεκρού. 
4. Στους δωρητές σώματος – οργάνων να παραχωρείται δωρεάν τάφος χωρίς καταβολή δικαιώματος ταφής 
εφόσον αυτό ζητηθεί από τους οικείους του.    
 
Άρθρο 11 
11.1. Εκταφές 
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η οποία 
ορίζεται πενταετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 
2.  Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από 
λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την 
παρέλευση δεκαετίας.  
3. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν από την 
παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975, «περί 
ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από την καταβολή ειδικού τέλους, 
σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζεται στο 
τριπλάσιο του τρέχοντος δικαιώματος εκταφής.  
4. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για τον 
ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού. 
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει 
οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της 
εκταφής. 
6.  Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την σχετική 
διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην 
Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής. 
7. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιολογημένη επαρκώς 
από τους συγγενείς του νεκρού και για χρονικό διάστημα εντός ενός μήνα. 
8. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975. 
 
Άρθρο 12 
12.1. Αυτεπάγγελτες εκταφές 
1. Εάν εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του 
νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή. 
2.  Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο 
μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική 
ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο 
εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης. 
 
Άρθρο 13 
13.1. Οστεοφυλάκιο – Οστεοφύλαξη 
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1. Οστεοφυλάκια υπάρχουν στα περισσότερα Κοιμητήρια και θα κατασκευαστούν και σε όσα δεν έχουν 
ακόμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.  
2. Τα οστά μπορούν να τοποθετηθούν σε οστεοφυλάκιο Κοιμητηρίου, άλλης Κοινότητας του Δήμου μας προς 
φύλαξη, έως ότου κατασκευαστεί οστεοφυλάκιο στο Κοιμητήριο της Κοινότητας, όπου ανήκει. 
3. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη των οστών 
νεκρού, υποβάλλει αίτηση. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο 
του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το δικαίωμα φύλαξης των οστών (χρήσης οστεοθηκών στα Δημοτικά 
Κοιμητήρια), σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
4. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή από την 1η 
Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών. 
5. Η τοποθέτηση των οστών στο ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ (εφόσον υπάρχει) του Κοιμητηρίου γίνεται: α) μετά από αίτηση 
των συγγενών, β) εφόσον δεν έχει καταβληθεί από τους συγγενείς του νεκρού το προβλεπόμενο δικαίωμα 
φύλαξης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την πάροδο του 
χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών (προθεσμία) για την εξόφληση της υποχρέωσής τους. 
6. Η παραλαβή των οστών από τα Κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιμητήριο – Μοναστήρι) 
ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων  συγγενών και κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από 
την Διεύθυνση Υγιεινής. 
6. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών και η 
τοποθέτηση παντός αντικειμένου στην οστεοθήκη, όπως ανθοδοχείων, γλαστρών, καντηλιών, εικόνων, 
αγαλματιδίων κλπ. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση φωτογραφίας του θανόντος ή μικρός σε διάσταση 
σταυρός. 
7. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου εις τον οποίο έγινε η παραχώρηση χρήσης και 
δεν μεταβιβάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπον προς τρίτους διαπράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου. Ισχύουν όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και 3. 
 
Άρθρο 14 
14.1. Περιορισμοί 
1. Η είσοδος στα Κοιμητήρια επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας οι οποίες αναγράφονται στην  
είσοδο και απαγορεύεται απόλυτα από την δύση έως και την ανατολή του ηλίου, εκτός ειδικής άδειας από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η θύρα του Κοιμητηρίου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη 
εκάστοτε ώρα και όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή 
δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Η εφαρμογή της παραπάνω διατάξεως θα 
εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, και του υπευθύνου των Κοιμητηρίων. 
2. Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στο Κοιμητήριο αυτοκινήτων κ.λ.π. μεταφορικών μέσων και εν γένει 
παντός είδους οχημάτων. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και 
διαρρυθμίσεως των τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μόνο κατά την ώρα εκείνη που 
θα ορίσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με σχετική πράξη του. 
3. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
4. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα ζώα καθώς και σε 
πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα κατά τρόπο άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 
δέκα (10) ετών, εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.    
5. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους 
των Κοιμητηρίων. 
6.  Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τα ανωτέρω 
καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το Κοιμητήριο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του θα καλείται από 
τον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. 
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7. Απαγορεύεται απολύτως  η παρενόχληση των επισκεπτών του Κοιμητηρίου ως και κάθε διαπραγμάτευση 
μέσα στο Κοιμητήριο αυτών με εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και γενικά με όλους τους εργαζόμενους σε 
αυτό. 
8. Απαγορεύεται η έκθεση προς πώληση πένθιμων αντικειμένων εντός του Κοιμητηρίου. Επίσης 
απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο Κοιμητήριο. 
Απαγορεύεται επίσης η εγκατάσταση διαφημίσεων πάσης μορφής εντός του Κοιμητηρίου. 
Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των 
Κοιμητηρίων.     
 
Άρθρο 15 
15.1. Κατασκευή – Διαμόρφωση τάφων – Υποχρεώσεις Κατασκευαστών 
Οι εργασίες των μαρμαρογλυπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 07:30 π.μ. 15:00 μ.μ. εκτός Κυριακής και 
αργιών. 
1. Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής μνημείων στο χώρο των Κοιμητηρίων θα γίνεται από τους εργολάβους – 
τεχνίτες μαρμάρων ή από τους οικείους του νεκρού (μέχρι 2ου βαθμού συγγένειας) εφόσον ασκούν 
παρεμφερές επάγγελμα (π.χ. μαρμαράδες, χτίστες, μπετατζήδες, σοβατζήδες κλπ). 
2. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου. 
3.  Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των 
Κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών. 
4. Κάθε εργασία γενικά μέσα στα Κοιμητήρια θα αποπερατώνεται το συντομότερο δυνατό και σε χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα. 
5. Οι εργολάβοι – τεχνίτες μαρμάρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων. 
6. Μετά το τέλος των εργασιών ο κατασκευαστής οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο του Κοιμητηρίου 
όλα τα υλικά οικοδομών που περίσσεψαν. 
7. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία του υπευθύνου του Κοιμητηρίου. 
 
Άρθρο 16 
16.1. Περιποίηση τάφων 
Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους και να 
εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους. 
 
Άρθρο 17 
17.1. Βιβλία 
Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του Δήμου 
ή από τον αρμόδιο υπάλληλο των Κοιμητηρίων τα παρακάτω βιβλία: 
1. Σχεδιάγραμμα Κοιμητηρίου 
2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής 
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο 
4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο 
5. Βιβλίο αδειών ανεγέρσεων τάφων 
6. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδόμενων γραμματίων εισπράξεων. 
 
Άρθρο 18 
18.1. Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα 
1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο 
διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο 
τοποθετείται επί του τάφου. 
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2. Η τοποθέτηση του μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. 
3. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα μνημεία μετά 
την εκταφή παραμένουν στα Κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και απαγορεύεται να μεταφερθούν 
από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
4. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστέφονται στους συγγενείς του 
νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από την διαδικασία αυτή 
εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία. 
5. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας περιέρχονται 
στο Δήμο. 
 
Άρθρο 19 
19.1.  Ωράριο λειτουργίας Κοιμητηρίων 
1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες τις εβδομάδος από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ηλίου. 
2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά τις ώρες που είναι 
κλειστά. 
3. Σε κάθε Κοιμητήριο, υπεύθυνος για το ωράριο λειτουργίας του οστεοφυλακίου είναι ο υπεύθυνος του 
Κοιμητηρίου.  
 
Άρθρο 20 
20.1. Τελικές διατάξεις 
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται. 
2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων σε ζώα. 
4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους 
των Κοιμητηρίων. 
5. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη και την ευκοσμία. 
6. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κλπ) ή φύτευση δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο των 
κοιμητηρίων. 
 
Άρθρο 21 
21.1. Ισχύς Κανονισμού 
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του. Από την έγκριση του 
παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.  
2. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό ή στη σχετική με τη λειτουργία των Κοιμητηρίων 
νομοθεσία αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπ’ όψη του και τις σχετικές διατάξεις του 
Νόμου. Όσον αφορά τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα που ισχύουν σήμερα στα Δημοτικά Κοιμητήρια, 
παραμένουν εν ισχύ μέχρι και σήμερα. 
 
21.2.  Συμπληρωματικές οδηγίες   
1. Οι αρμόδιοι Ληξίαρχοι, αμέσως μετά την έκδοση Άδειας Ταφής, θα ενημερώνουν τον υπεύθυνο των 
Κοιμητηρίων για την κάθε άδεια ταφής που θα έχουν εκδώσει καθώς και το Γραφείο Εσόδων προκειμένου να 
επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ταφής. 
2. Ο υπεύθυνος, θα ενημερώνεται από το Γραφείο Εσόδων ώστε να επιβεβαιώνει για την καταβολή από τον 
υπόχρεο (πλησιέστερο) συγγενή ή Γραφείο Κηδειών που λειτουργεί κατ’  εξουσιοδότηση του Πλησιέστερου 
Συγγενή) του τέλους ταφής. 
3. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος θα ενημερώνει επικουρικά τον αρμόδιο γεωγραφικά Αντιδήμαρχο, Εντεταλμένο 
Σύμβουλο και Πρόεδρο Κοινοτήτων, προκειμένου να λάβουν γνώση για τη διαδικασία ταφής.   
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4. Οι αρμόδιοι ληξίαρχοι, αμέσως μετά την έκδοση της άδειας ταφής, θα ενημερώνουν τον υπεύθυνο για τον 
ενταφιασμό,  ο οποίος στη συνέχεια θα ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να 
λάβουν γνώση για τη διαδικασία ταφής. 
5. Οι ληξίαρχοι μια φορά την εβδομάδα θα ενημερώνουν τα Γραφεία Εσόδων και Κοιμητηρίων για τις άδεις 
ταφής που έχουν εκδώσει. 
6. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για την διαδικασία εκταφιασμού. 
7. Διευκρινίζεται δε ότι με την είσπραξη του ανάλογου τέλους ενταφιασμού, μοναδικός αρμόδιος για την 
προετοιμασία του χώρου ενταφιασμού είναι  ο υπεύθυνος του Κοιμητηρίου. 
8. Τέλος διευκρινίζεται ότι η όλη διαδικασία ενταφιασμού που περιλαμβάνει τη μεταφορά του θανόντος, την 
εναπόθεσή του και την κατασκευή του τάφου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων του Δήμου, έχει ο πλησιέστερος συγγενής ή το Γραφείο Τελετών ή ο ιδιώτης που εξουσιοδοτεί ο 
πλησιέστερος συγγενής. 
 
   Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την ανωτέρω εισήγηση  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. 

Α.’/19-07-2018) και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

3. Τις κατωτέρω διατάξεις: 

1. Του Α.Ν 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α’) «Περί Ιερών Ναών και Εφημεριών» 
2. Του Β.Δ. 24/9 20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α’) «Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου των Ισχυουσών 
Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και 
του τύπου αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 
5. Του Ν. 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α’), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» 
6. Του Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» 
7. Του άρθρου 11, του Ν.Δ.: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α’) «Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως των εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων» 
8. Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «Περί κωδικός εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις 
εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις. 
9. Του Π.Δ. 210/8-4-1975 (ΦΕΚ 63 Α’) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς και Ταφής Νεκρών και Οστών 
Ανθρώπων» 
10. Του Ν. 344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α’ 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
14 του Ν. 2503/97 μεταγενέστερα από το Ν. 4144/18-04-2013 (ΦΕΚ Α’ 88) και το Ν. 4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α’ 
21) 
11. Του Ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α’) «Περί Διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των 
κοιμητηρίων» 
12. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απριλίου/10 Μαΐου 1978, (ΦΕΚ 424 / τ. Β.’/10-05-1978) «Περί όρων 
ιδρύσεως κοιμητηρίων» 
13. Του Π.Δ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί ορισμού Αποστάσεων Δια Ίδρυση Κοιμητηρίων» 
14. Του Άρθρου 29 του Ν. 2508/13-06-1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) (Αναφορικά Με την Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως 
Κοιμητηρίων) 
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15. Του Ν. 1315/11-01-1983 (ΦΕΚ 3 Α’) «περί κύρωσης της Συμβάσεως 8-/26-10-1973 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του» 
16. Του Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 82 
του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. 
Α’/19-07-2018) 
19. Των άρθρων 35, 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 
20. Την υπ’ αριθ.: 35535/14.12.2011 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 
21. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, υπ’ αριθ. 62850 (Φ.Ε.Κ. 1564/τ. Β.’/17-04-
2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
22. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως ισχύουν σήμερα και  
4. Την υπ’ αριθμ.: 20/29-07-2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα 
παραπάνω και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα παραπάνω. Με τις κατά τα 
παραπάνω τροποποιήσεις καταργείται  το δικαίωμα παράτασης της ταφής πέραν της πενταετίας  και οι 
συναφείς με αυτό  διατάξεις και τούτο   λόγω των έκτακτων συνθηκών  εξ αιτίας  της πανδημίας covid -19 και 
του προβλήματος χωρητικότητας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στυλίδας.  
 

 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση ή 

μη του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Με τις κατά τα παραπάνω τροποποιήσεις καταργείται  το δικαίωμα παράτασης της ταφής πέραν της 

πενταετίας  και οι συναφείς με αυτό  διατάξεις και τούτο   λόγω των έκτακτων συνθηκών  εξ αιτίας  της 

πανδημίας covid -19 και του προβλήματος χωρητικότητας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στυλίδας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με δεκαεπτά (17) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της  Δημοτικής Συμβούλου Καρκάνη 

Ευαγγελίας, την τροποποίηση του  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Στυλίδας, 

σύμφωνα και την έγκριση του νέου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας 

απόφασης. Με τις κατά τα παραπάνω τροποποιήσεις καταργείται  το δικαίωμα παράτασης της ταφής πέραν 

της πενταετίας  και οι συναφείς με αυτό  διατάξεις και τούτο   λόγω των έκτακτων συνθηκών  εξ αιτίας  της 

πανδημίας covid -19 και του προβλήματος χωρητικότητας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στυλίδας. 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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