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ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, πέραν των
λοιπών

αρμοδιοτήτων

του,

μπορεί

να

προβαίνει

στη

διατύπωση

προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το
κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία
σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη
υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο
και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση, όσο και οι
ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη, αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών (άρθρο 77
του Ν.3852/10).
Στο μέχρι σήμερα διάστημα της άσκησης των καθηκόντων μου έχω
ασχοληθεί αρκετές φορές, και μέσω των καταγγελιών που υποβάλλονται,
με τα προβλήματα κακοδιοίκησης που σχετίζονται με τη λειτουργία του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας, και προέρχονται εν πολλοίς από τον
ισχύοντα κανονισμό του κοιμητηρίου, που έχει ψηφισθεί από το 1999.
Θεωρώ ότι η εμφάνιση και λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου, που
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σχετίζεται και με την επιβαλλόμενη απόδοση τιμής στους νεκρούς, είναι
σημαντική παράμετρος για την εν γένει δημοτική υπηρεσία.
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός αυτός χρειάζεται
αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό κι έτσι επεξεργάστηκα νέο σχέδιο
κανονισμού, σε συνεννόηση και συμφωνία και με την Αντιδήμαρχο
Οικονομικών, το οποίο και σας υποβάλλω επισήμως με την προκειμένη
ειδική πρότασή μου, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσει τη βάση για την ψήφιση
του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, που θα
επιλύσει πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα κακοδιοίκησης σχετικά με
το θέμα.
Το σχέδιο αυτό του νέου κανονισμού έχει ως εξής:
<<

ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η καθιέρωση των κανόνων
διοίκησης,

διαχείρισης

και

λειτουργίας

του

Δημοτικού

Κοιμητηρίου

Αμαλιάδας.
Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας διέπεται από τις
παρακάτω διατάξεις:
1. Από το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ/τος « περί κωδικοποιήσεως
εις ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων
των Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Από τον ΑΝ 445/1968 «περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού Νεκρών»
3. Από τον ΑΝ 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων»
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4. Από το άρθρο ΙΙ του ΝΔ 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Από το ΠΔ 933/1975
6. Από το ΠΔ 210/1975 «περί ταριχεύσεως ,μεταφοράς και ταφής νεκρών
και οστών ανθρώπων»
7. Από τον Ν. 547/1977
8. Από την Α.5/1210/78 (ΦΕΚ β΄424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων»
9. Από το ΠΔ 128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή
επέκταση Κοιμητηρίων»
10. Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα
11. Από τον οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και από κάθε
άλλο σχετικό Νόμο που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται τον
κανονισμό αυτό.
Άρθρο 3
Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα

νεκροταφεία ή κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός

συναλλαγής, επί των οποίων, κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα,
μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
2.Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ιδιωτικού
πράγματος. Ο χώρος, επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως,
δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η
παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβίβασης προς
τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
Άρθρο 4
Ιερός Ναός
Η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση του Ιερού Ναού του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Αμαλιάδας ασκείται από το Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 547/1977).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 5
Ενταφιασμός νεκρών
1.Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αμαλιάδας ενταφιάζονται τα θανόντα στη
Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας πρόσωπα, ανεξάρτητα από δημοτικότητα,
εθνικότητα ή θρήσκευμα, στους χώρους που παραχωρούνται για το
σκοπό αυτό.
2.Ο ενταφιασμός του νεκρού επιτρέπεται μετά πάροδο δώδεκα (12) ωρών
από τον νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατό του και σε περίπτωση
νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή. Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν
δεν προσκομιστεί στην υπηρεσία του Νεκροταφείου η άδεια ταφής που
χορηγείται

από τη δημοτική αρχή και καταχωρείται στο σώμα της

ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
3.Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός της περιοχής των νεκροταφείων ή
κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των μοναστηρίων και
ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων (προκειμένου για
ενταφιασμό προσώπων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο
ίδρυμα), ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη άδεια της δημοτικής
αρχής.
4.Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται να ειδοποιούν την υπηρεσία του
Δημοτικού Κοιμητηρίου πριν από οχτώ (8) τουλάχιστον ώρες από την ώρα
που οι οικείοι του νεκρού επιθυμούν να γίνει ο ενταφιασμός και να
συνεννοούνται

για

τον

ακριβή

καθορισμό

της

τέλεσης

αυτού.

Υποχρεούνται επίσης να προσκομίζουν στον αρμόδιο υπάλληλο του
Δήμου τις σχετικές άδειες ανόρυξης τάφου και ό,τι άλλο απαιτείται. Χωρίς
τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά πριν από τη τελετή ενταφιασμού,
ο αρμόδιος υπάλληλος απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
ανόρυξης, ενταφιασμού και κλπ.
5. Αν δεν υπάρχει οικογενειακός τάφος, τα παιδιά ηλικίας μέχρις ενός έτους
ενταφιάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό τμήμα παιδικών τάφων, για μία και
μόνο τριετία, μετά την οποία το παραπάνω ειδικό τμήμα θα διατίθεται για
ταφή άλλων βρεφών.
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6.Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φερέτρων για
την αποτελεσματικότερη διάλυσή τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής
νεκρών από το εξωτερικό σε μεταλλικό φέρετρο. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση φερέτρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές
ανθεκτικό υλικό.
Άρθρο 6
Τάφοι
1. Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο για
την ταφή των νεκρών καθορίζονται με σχέδια (τοπογραφικά - ταφολόγια)
που εκπονούνται ή τροποποιούνται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με
την σύμφωνη γνώμη του γραφείου δημοτικών προσόδων και εγκρίνονται
από το Δημοτικό συμβούλιο. Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων
τούτων από την υπηρεσία του Δημοτικού Κοιμητηρίου είναι υποχρεωτική και
δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτά. Δεν επιτρέπεται καμία
προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου.
2. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,10 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος για τους
ενήλικες, 1,50 μ. μήκος και 0,75 μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό δε βάθος
1,80 μ. περίπου. Θα υπάρχουν επίσης ομάδες οικογενειακών τάφων, 8
τεμαχίων, 10 μ Χ 10 μ και διαστάσεων 3 μ Χ 3 μ ο κάθε τάφος.
3.Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 μ. χαμηλότερα από
τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.
4.Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη
υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ’ αυτή θα σχηματίζεται
γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
5.Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,70 μ. τουλάχιστον, που θα
μετράται από τα όρια της εκσκαφής.
6. Οι θέσεις των τάφων εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου, ανάλογα με το
σημείο όπου ευρίσκονται, χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες, δηλαδή στις Α
και Β θέσεις και στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο. Στην Α θέση κατατάσσονται οι
τάφοι που ανήκουν μέχρι σήμερα στη διακεκριμένη θέση και στη Β θέση οι
τάφοι που ανήκουν μέχρι σήμερα στις θέσεις Α, Β και Γ.
Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ύψος των τελών
ανάλογα με τις ανωτέρω κατηγορίες.
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Άρθρο 7
Σύσταση οικογενειακών τάφων
Η σύσταση και παραχώρηση οικογενειακού τάφου συντελείται μόνο με
αίτηση οποιουδήποτε δικαιούμενου και υποχρεωτικά με φωτοτυπία της
Αστυνομικής Ταυτότητας εκείνου που ζητεί την παραχώρηση του τάφου
στο όνομά του (άρθρο 3 ΑΝ 582/68), θεωρείται δε ολοκληρωμένη και
τελειωμένη από της καταβολής ολόκληρου του ποσού στο Δημοτικό ταμείο
του σχετικού δικαιώματος και της έκδοσης της παραχωρητηρίου πράξεως
από τον Δήμαρχο. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε δύο ή
περισσότερα πρόσωπα.
Άρθρο 8
Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων
1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, που γίνεται με αίτηση του
ενδιαφερομένου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής (στο τάφο αυτό)
μόνο:
α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση
β) του ή της συζύγου αυτού, όπως και του προσώπου με το οποίο ο προς
ον η παραχώρηση έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του και των κατ’ ευθεία γραμμή
κατιόντων του με τις ή τους συζύγους και τους κατιόντας τους
δ) του πατέρα ή της μητέρας τού ή τής συζύγου τού αρχικού δικαιούχου
στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, που δεν έχουν δική τους
οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος, και εάν αυτός
δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του.
Στους κατιόντες του προς ον η παραχώρηση (αρχικού δικαιούχου)
περιλαμβάνονται οι κατιόντες του νόμιμοι, θετοί, νομιμοποιηθέντες και
αναγνωρισθέντες με τους ή τις συζύγους και τους κατιόντες τους.
Στους δικαιούχους ταφής περιλαμβάνεται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας,
στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.
2.Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που τελούν γάμο μετά από την λύση
του προηγουμένου από θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής
στους οικογενειακούς τάφους.
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3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να
επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και
προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη
σύζυγό του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας. Στην
περίπτωση αυτή το δικαίωμα ταφής περιορίζεται στο συγκεκριμένο
πρόσωπο

και

σε

καμία

περίπτωση

δεν

επεκτείνεται

και

στους

αναφερόμενους στην ανωτέρω παράγραφο 1 συγγενείς του.
Για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και εάν αυτός δεν υπάρχει,
της συζύγου και των κατιόντων του.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα, ποσού
ίσου με το τριπλάσιο του τρέχοντος τέλους ταφής που απαιτείται για την
παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.
4. Ο βαθμός συγγενείας των ενταφιαζομένων με τον αρχικό δικαιούχο
αποδεικνύεται με έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής ή με ένορκη
βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον αρμόδιας αρχής. Εάν δεν προσκομισθεί
τέτοιο έγγραφο η υπηρεσία ενεργεί την εκταφή μετά την παρέλευση
πενταετίας από τον ενταφιασμό.
5. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη
συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, του
συζύγου

ή

της

συζύγου

και

των

κατιόντων

του,

παρέχεται

με

συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται.

Άρθρο 9
Κατάργηση οικογενειακών τάφων
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων, των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι,
περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται ελεύθερα απ’ αυτόν με την παρέλευση
τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη
δικαιούχων, η υπηρεσία ή ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία
που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. Η
πρόσκληση αυτή μπορεί να γίνει και στον τοπικό τύπο.
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2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα
από το δήμο μετά τη συμπλήρωση τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό,
έστω

και

αν

στο

παρελθόν

χρησιμοποιήθηκαν

ή

εφέροντο

ως

οικογενειακοί.
3. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις
των τάφων, για τους οποίους έχουν υποβληθεί στο Δήμο και εκκρεμούν
αιτήσεις αναγνώρισης τους ως οικογενειακών.
4. Οικογενειακοί τάφοι, για τους οποίους οι δικαιούχοι παραιτούνται
εγγράφως από την περαιτέρω χρήση τους, περιέρχονται στο Δήμο, που
τους διαθέτει ελεύθερα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων,
ο δικαιούχος που υπογράφει την παραίτηση θεωρείται ότι ενεργεί κατόπιν
εντολής και των λοιπών, στοιχείο το οποίο αναφέρει και στην υπεύθυνη
δήλωση παραίτησης, και κανένα δικαίωμα επί του τάφου έχουν οι
υπόλοιποι δικαιούχοι .
5. Τάφοι, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και
δικαιώματα από τους δικαιούχους επί επταετία τουλάχιστον από την
τελευταία ειδοποίησή τους, περιέρχονται στον Δήμο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί ελεύθερα να τους παραχωρεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
6. Τάφοι στους οποίους είναι ενταφιασμένα ιστορικά πρόσωπα, ή εάν οι
τάφοι αυτοί χαρακτηρίζονται, μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως καλλιτεχνικά
έργα, δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 5
του παρόντος άρθρου και δεν μπορούν να διατεθούν περαιτέρω,
διατηρούμενοι από το Δήμο.

Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως

ιστορικού αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Εάν υπάρχουν οστά στους τάφους των παραπάνω περιπτώσεων, αυτά
φυλάσσονται σε ειδικό τμήμα του οστεοφυλακίου επί 5ετία, μετά τη λήξη της
οποίας τοποθετούνται στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο.
8. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν
κατά το παρελθόν, χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε λόγο έκταση
μεγαλύτερη

της

αρχικά

παραχωρηθείσας,

τότε

αυτή

επιστρέφεται

αυτοδίκαια στον Δήμο ο οποίος την μετατρέπει σύμφωνα με τις ανάγκες
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του Δημοτικού Κοιμητηρίου, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης για
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο μνημείο πού έχει ανεγερθεί.
9. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για εξυπηρέτηση λειτουργικών
αναγκών του Δημοτικού Κοιμητηρίου, παραχωρείται στο ίδιο τμήμα
αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου και διαμορφώνεται όμοιος
τάφος με δαπάνες του Δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο
τμήμα, παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τμήμα με εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
10. Στους τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο και
επ’αυτών υπάρχουν κτίσματα ή κατασκευές, γίνεται εκτίμηση της αξίας τους
από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και στην τιμή μεταβίβασης των τάφων
αυτών στην συνέχεια, προστίθεται και η αξία των κτισμάτων ή κατασκευών.
Άρθρο 10
Δωρεάν παραχώρηση τάφων τιμής ένεκεν
1.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να παραχωρούνται
τάφοι (μονοί) δωρεάν (δηλ. απαλλαγμένοι από κάθε τέλος), τιμής ένεκεν,
για τον ενταφιασμό προσώπων, τα οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες
στο Έθνος ή στο Δήμο, με την Εθνική, Δημοτική, Κοινωνική ή Πολιτική
δράση τους. Η δωρεάν παραχώρηση αφορά μόνο τα πρόσωπα αυτά,
χωρίς να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ταφής συγγενών τους
μεταγενέστερα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.
2.Η δωρεάν παραχώρηση τιμής ένεκεν μπορεί να γίνεται πρόσκαιρα και για
μια τριετία (3) ή για το διηνεκές. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης
παραχώρησης τιμής ένεκεν, μετά την πάροδο της τριετίας οι οικείοι του
ενταφιασμένου μπορούν να διατηρήσουν τον προσφερθέντα τάφο,
υποχρεούμενοι στην καταβολή τού ανάλογου ετήσιου τέλους διατήρησης
τάφου στο εξής. Εάν οι οικείοι του ενταφιασμένου δεν θελήσουν να
διατηρήσουν τον τάφο, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να
προβεί στην ανακομιδή των οστών και την τοποθέτησή τους σε οστεοθήκη
δωρεάν για το διηνεκές, εκτός εάν οι οικείοι αποφασίσουν την μετακομιδή
των οστών σε οικογενειακό τους τάφο.
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3. Διατελέσαντες ή εν ενεργεία αιρετοί Δήμαρχοι ενταφιάζονται δωρεάν εις
το διηνεκές, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Διατελέσαντες ή εν
ενέργεια αιρετοί Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου ενταφιάζονται
δωρεάν για μία τριετία χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν, κατόπιν επιθυμίας των οικείων του θανόντος, ο ενταφιασμός γίνει σε
οικογενειακό τάφο, η δωρεάν παραχώρηση τιμής ένεκεν, θα αφορά τα τέλη
ανόρυξης και τα ετήσια τέλη διατήρησης τάφου για μια τριετία.
Άρθρο 11
Δωρεάν παραχώρηση τάφων ειδικών κατηγοριών θανόντων
1. Η ταφή των νεκρών αξιωματικών και οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού,
της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, που απεβίωσαν σε
ώρα καθήκοντος, γίνεται δωρεάν.
2. Δωρεάν γίνεται η ταφή και :
α)των

διακομιζομένων

από

τα

ανατομικά

-

παθολογοανατομικά

εργαστήρια των ιατρικών σχολών των Πανεπιστημίων του άρθρου 3 του
ΑΝ 445/68 (ΦΕΚ 130 Α΄)
β) των αποβιούντων απόρων ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα του
Δήμου Ήλιδας
γ) των θνησιγενών βρεφών στα Νοσοκομεία, μετά την προσκόμιση
εγγράφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο από αυτά και
δ) των απόρων γενικώς στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο, κατόπιν εντολής του
Δημάρχου με την προσκόμιση πιστοποιητικών απορίας.
3. Οι οποιασδήποτε υπηκοότητας προξενικοί υπάλληλοι που διαμένουν στο
Δήμο Ήλιδας απαλλάσσονται από όλα τα τέλη του Δημοτικού Κοιμητηρίου,
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
4.Το Δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη δωρεάν ταφή δημοτών
σε οικογενειακούς τάφους, τιμής ένεκεν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
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Άρθρο 12
Χρόνος ανακομιδής
1.Η ανακομιδή (υποχρεωτική) των οστών και η τοποθέτηση τους στο
οστεοφυλάκιο ενεργείται μετά παρέλευση πενταετίας από την ταφή, με
ευθύνη των συγγενών των νεκρών, που θα ενημερώνονται από την
υπηρεσία και αφού καταβληθεί το σχετικό τέλος ανακομιδής. Ο παραπάνω
χρόνος ανακομιδής μπορεί να παρατείνεται, σιωπηρώς ή ρητώς, από την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ή μετά από αίτηση των συγγενών των
νεκρών, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα και δεν έχει επέλθει
κορεσμός στο χώρο του κοιμητηρίου, με την αυτονόητη προϋπόθεση της
καταβολής του αντιστοίχου τέλους διατήρησης τάφου.
2.Εάν, μετά την παρέλευση της παραπάνω πενταετίας, η αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου αποφασίσει να προχωρήσει

σε ανακομιδή οστών, ειδοποιεί

τους συγγενείς του νεκρού και τάσσει σ’ αυτούς προθεσμία το πολύ τριών
(3) μηνών για να πραγματοποιήσουν την ανακομιδή. Μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας αυτής η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει
στην ανακομιδή των οστών και την τοποθέτησή τους στο οστεοφυλάκιο,
επιβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ανακομιδής στους υπόχρεους.
3.Ανακομιδή των οστών (εθελούσια) μπορεί να γίνει και με αίτηση των
συγγενών των νεκρών, μόνο μετά την πάροδο τριετίας.
4.Μεταφορά ή εκταφή νεκρών προ της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από
παραγγελία

εισαγγελέα,

με

την

καταβολή

του

αντίστοιχου

τέλους

ανακομιδής.
Άρθρο 13
Διαδικασία ανακομιδής
1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας .
2.

Κατά την ανακομιδή παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων

προσώπων, οι οποίοι ειδοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα εκταφής, η οποία ημέρα
και ώρα προσδιορίζεται σε συνεννόηση μαζί τους. Εάν οι συγγενείς δεν
ανταποκριθούν,

η ανακομιδή γίνεται από το Δήμο και τα οστά

φυλάσσονται για ένα έτος στο οστεοφυλάκιο με χρέωσή τους. Εάν δεν
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ανταποκριθούν και σε αυτό το χρονικό διάστημα οι συγγενείς, τα οστά
τοποθετούνται στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο.
3. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού
διαπιστωθεί ότι το πτώμα του δεν είναι διαλυμένο, δίνεται παράταση ενός
εξαμήνου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς καταβολή ετησίου
τέλους διατήρησης τάφου και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο
μέχρι την τελική διάλυση του πτώματος.
4. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται, με αίτηση των
ενδιαφερομένων και με την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
στο

οστεοφυλάκιο

ή

στο

κοινοτάφιο-χωνευτήριο,

ή

σε

άλλους

οικογενειακούς τάφους με την συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και
με την καταβολή του προβλεπομένου τέλους στην παράγραφο 3 του
άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
5. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία ευρίσκονται κατά την ανακομιδή
επάνω ή μέσα στους τάφους, επιστρέφονται στους δικαιούχους των
τάφων

αυτών

ή

στους

κληρονόμους

τους,

εφόσον

παρίστανται

αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου κατά την ανακομιδή, πλην έργων
τέχνης που έχουν ιστορική ή καλλιτεχνική αξία. Εάν δεν υπάρχει συγγενής
κατά την ανακομιδή, τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στον Δήμο.
6. Κάθε είδους μάρμαρα και αντικείμενα, που προέρχονται από ανακομιδή,
περιέρχονται στον Δήμο, φυλάσσονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου και διατίθενται κατά περίπτωση με την εποπτεία του αρμόδιου
Εφόρου, αφού προηγουμένως κοστολογηθεί η αξία τους από την τεχνική
ή οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 14
Οστεοφυλάκιο
1. Στο Δημοτικό Κοιμητήριο λειτουργεί οστεοφυλάκιο για τη διαφύλαξη των
ανακομιζομένων οστών. Τα οστά φυλάσσονται σε ομοιόμορφα κιβώτια, τα
οποία κατασκευάζονται με ευθύνη και έξοδα των οικείων του θανόντα και
των οποίων οι διαστάσεις και το υλικό καθορίζονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και φύλαξη στο ίδιο
κιβώτιο οστών περισσοτέρων του ενός νεκρού.

[12]

2.Επιτρέπεται η μεταφορά οστών νεκρών σε οποιοδήποτε κοιμητήριο της
επιλογής των οικείων του θανόντος. Επιτρέπεται επίσης η μεταφορά οστών
από άλλα κοιμητήρια και η φιλοξενία τους στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Αμαλιάδας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
3. Η φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο γίνεται για μία πενταετία και στη
συνέχεια αυτά τοποθετούνται στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο. Ο παραπάνω
χρόνος φύλαξης μπορεί να παρατείνεται, σιωπηρώς ή ρητώς, από την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ή μετά από αίτηση των συγγενών των
νεκρών, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα και δεν έχει επέλθει
κορεσμός στο χώρο του οστεοφυλακίου, με την αυτονόητη προϋπόθεση
της καταβολής του αντιστοίχου ετησίου τέλους φύλαξης. Εάν μετά την
παρέλευση της παραπάνω πενταετίας η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
αποφασίσει να προχωρήσει

σε τοποθέτησή τους στο κοινοτάφιο-

χωνευτήριο, ειδοποιεί τους συγγενείς του νεκρού και τάσσει σ’ αυτούς
προθεσμία το πολύ δύο (2) μηνών για ενδεχόμενη παραλαβή τους και
μεταφορά τους σε άλλο οστεοφυλάκιο. Μετά την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας αυτής, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει στην
τοποθέτηση των οστών στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο.
4. Για τη φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο προβλέπεται ετήσιο τέλος
φύλαξης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος κανονισμού. Σε
περίπτωση κατά την οποία παρέλθει προθεσμία ενός (1) έτους από την
τελευταία ειδοποίηση προς τους οικείους του θανόντος και δεν καταβληθεί
το ανωτέρω τέλος, τότε τα οστά με ευθύνη της υπηρεσίας μεταφέρονται
από τις οστεοθήκες και τοποθετούνται στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο χωρίς
καμία ιδιαίτερη ειδοποίηση.
Άρθρο 15.
Κοινοτάφιο ή χωνευτήριο
Σε ιδιαίτερο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου λειτουργεί (ή μπορεί να
λειτουργήσει) το κοινοτάφιο ή χωνευτήριο, στο οποίο γίνεται η τελική
εναπόθεση των οστών των νεκρών σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 15
Αρμόδια όργανα
1. Η διοίκηση και η διαχείριση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας
ασκείται από το Δήμο Ήλιδας, με τις υπηρεσίες που προβλέπει ο
Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. Το Δημοτικό Κοιμητήριο υπάγεται
ως υπηρεσία στη Διεύθυνση ……………………….
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας και
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι ο Έφορος
του Κοιμητηρίου, ο οποίος προΐσταται και του τυχόν υπάρχοντος
υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης
Οικονομικών υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο.
Άρθρο 16
Διοίκηση και διαχείριση Ιερού Ναού Κοιμητηρίου
Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας
υπάγεται εκκλησιαστικώς στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και η διοίκησή του
ασκείται από τον Δήμο σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις.
Η οικονομική διαχείριση του Ιερού Ναού του Κοιμητηρίου ασκείται
αποκλειστικά από τον Δήμο, στον οποίο περιέρχονται τα κάθε είδους έσοδα
από το Ναό. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και
καθαριότητα του Ναού.
Άρθρο 17
Έφορος Κοιμητηρίου
1.Ο Έφορος του Κοιμητηρίου, υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού, ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για θητεία
πέντε (5) ετών, μετά την πάροδο της οποίας απαιτείται νέα απόφαση.
2.Ο Έφορος έχει, ενδεικτικά, τις εξής αρμοδιότητες
1)Ασκεί την εποπτεία του χώρου και φροντίζει για την εφαρμογή του
Κανονισμού.
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2)Προΐσταται του προσωπικού και το διαθέτει ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
3)Είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα και το κλείσιμο των εισόδων του
Κοιμητηρίου, σύμφωνα με το ωράριο που καθορίζεται από τον
παρόντα Κανονισμό.
4)Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του Κοιμητηρίου.
5)Εποπτεύει την εκτέλεση έργων και την ανέγερση ή συντήρηση
μνημείων επί των τάφων, ώστε να εκτελούνται σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό.
6)Παραλαμβάνει και ελέγχει τα οριζόμενα από τον παρόντα
Κανονισμό και το νόμο έγγραφα και δικαιολογητικά για την ταφή,
εκταφή, παράταση ταφής, φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο και
παράταση φύλαξης, ανέγερση μνημείων κλπ.
7)Ενημερώνει τον υπάλληλο που θα οριστεί, ή την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του Δήμου, για την εκπνοή του χρόνου ταφής
ή φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο.
Άρθρο 18
Γενικοί κανόνες λειτουργίας του Κοιμητηρίου
Ο χώρος του Κοιμητηρίου επιβάλλει σε όλους ευπρέπεια ως προς τη
συμπεριφορά και σεβασμό της μνήμης των νεκρών. Ο Έφορος μπορεί και
οφείλει να απομακρύνει κάθε άτομο που δείχνει ασέβεια προς την ιερότητα
του χώρου.
Απαγορεύεται η είσοδος, κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων ή άλλων
μεταφορικών μέσων από επισκέπτες, εξαιρουμένων των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, αναπήρων, υπερηλίκων, καθώς και εκείνων που για σοβαρούς
λόγους υγείας δεν μπορούν να μετακινηθούν κατ' άλλο τρόπο, με άδεια του
Εφόρου.
Η είσοδος οχημάτων, που μεταφέρουν υλικά απαραίτητα για την εκτέλεση
έργων σε τάφους, επιτρέπεται με άδεια του Εφόρου.
Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που έχουν μαζί τους ζώα, σε
επαίτες, σε άτομα σε κατάσταση μέθης, σε διανομείς έντυπου υλικού
διαφημιστικού ή μη και σε παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα (10) ετών εφόσον
δεν συνοδεύονται.
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Απαγορεύεται η ανάρτηση οποιασδήποτε διαφήμισης στους χώρους του
Κοιμητηρίου και στον προαύλιο και εξωτερικό χώρο.
Απαγορεύεται η έξοδος από το Κοιμητήριο κάθε αντικειμένου που
χρησιμοποιήθηκε σε κηδεία, ή διακοσμητικών αντικειμένων που βρίσκονται
πάνω σε τάφους.
Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων στους τάφους ή σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο του Κοιμητηρίου. Η δενδροφύτευση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
του Δήμου με τους υπαλλήλους του. Εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ότι τα
ήδη φυτευθέντα επί των τάφων δένδρα δημιουργούν προβλήματα, ειδοποιεί
εγγράφως τους κατόχους να προβούν, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15)
ημερών, στην εκρίζωση ή την κοπή τους. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας αυτής η κοπή ή εκρίζωση γίνεται από το Δήμο, που δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά στον αντίστοιχο τάφο ή μνημείο.
Απαγορεύεται η κοπή δένδρων στο χώρο του Κοιμητηρίου, χωρίς άδεια του
αρμοδίου Εφόρου, του Αντιδημάρχου ή του Δημάρχου.
ΑΡΘΡΟ 19
Προσωπικό του Κοιμητηρίου
1) Το προσωπικό του Κοιμητηρίου υπάγεται στη Διεύθυνση …………. και
εποπτεύεται και δέχεται εντολές από τον Έφορο και τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο.
2) Το προσωπικό πρέπει να σέβεται το χώρο και να συμπεριφέρεται προς
τους προσερχόμενους με ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του με
προθυμία και να μη δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις.
3) Απαγορεύεται η ανάμιξη του προσωπικού του Κοιμητηρίου σε έργα που
έχουν σχέση με τη σύσταση εργολαβιών κηδειών ή μνημοσύνων και
εργολαβιών για την κατασκευή έργων επί των τάφων ή μνημείων.
Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, διευκόλυνση ταφής νεκρού από
το προσωπικό, κατά παράβαση των οριζομένων στον Κανονισμό και κάθε
οικονομική σχέση με τους εργολάβους και τους δημότες, πλην της
καταβολής των προβλεπόμενων στον κανονισμό δικαιωμάτων στον
αρμόδιο υπάλληλο. Απαγορεύεται επίσης η λήψη οποιουδήποτε είδους
δώρων και φιλοδωρημάτων. Αν διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω ,
κινείται κατά του παραβάτη η πειθαρχική διαδικασία.
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4)Οι φύλακες του Κοιμητηρίου είναι και εργάτες επιφορτισμένοι με την
καθαριότητα όλων των χώρων με εξαίρεση τους τάφους, η καθαριότητα
των οποίων είναι ευθύνη των δικαιούχων.
Άρθρο 20
Ώρες λειτουργίας
Το Δημοτικό Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να
οριστεί μεσημβρινή διακοπή της λειτουργίας. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το
Κοιμητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.
Άρθρο 21
Βιβλία και στοιχεία
Για τη διοίκηση και διαχείριση του Δημοτικού Κοιμητηρίου τηρούνται από
την υπηρεσία και τον Έφορο τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
1. Σχεδιάγραμμα – ταφολόγιο.
2. Βιβλίο παραχωρούμενων τάφων.
3. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών.
4. Αλφαβητικό ευρετήριο ενταφιαζομένων.
5. Βιβλίο οικογενειακών τάφων.
6. Βιβλίο ενεργουμένων ανακομιδών και παρατάσεων ανακομιδών.
7. Βιβλίο οστεοφυλακίου.
8. Βιβλίο εναπόθεσης οστών στο κοινοτάφιο-χωνευτήριο.
9. Μητρώο κατασκευαστών μνημείων.
10. Βιβλίο ανεγέρσεων και επισκευών μνημείων.
11. Βιβλίο καθαριότητας τάφων.
12. Βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών.
13. Βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και διατομών.
14. Βιβλίο διαχείρισης κεριού και λαδιού.
15. Βιβλίο φύτευσης και φροντίδας φυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΣΟΔΑ
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Άρθρο 22
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα
του Δημοτικού Κοιμητηρίου επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9
-

20/10/1958

«Περί

των

προσόδων

των

Δήμων

και

Κοινοτήτων»,

βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5
του ΒΔ της 17/5- 15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για τη συντήρηση και
λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού ναού.
Άρθρο 23
Κατάλογος τελών και δικαιωμάτων
1. Τα τέλη και δικαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα:
α. Τέλος «αγοράς» τάφου
β. Τέλος ανόρυξης τάφου
γ. Τέλος ανέγερσης μνημείου
δ. Τέλος τριετούς (3) ταφής
ε. Τέλος ετήσιο διατήρησης τάφου
στ. Τέλος ανακομιδής οστών
ζ. Τέλος ετήσιο φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο
2. Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού

Συμβουλίου.

Μέχρι

τον

επανακαθορισμό

και

την

αναπροσαρμογή τους ισχύει η υπ.αριθμ 89/2011 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας.
3. Υπόχρεος απέναντι στο Δήμο για τα τέλη και δικαιώματα του τάφου και
της εν γένει υποχρεώσεις του, είναι ο αρχικός δικαιούχος, προς τον οποίο
έγινε η παραχώρηση του τάφου. Αν αυτός έχει πεθάνει υπόχρεοι είναι οι
κληρονόμοι του, οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου έναν εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του
παρόντος, υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του τάφου, στον οποίο θα
αποστέλλονται οι κάθε είδους ειδοποιήσεις και οι λογαριασμοί των τελών.
Αν δεν γίνει η δήλωση αυτή από τους κληρονόμους, ο Δήμος δικαιούται να
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επιλέξει οποιονδήποτε από αυτούς ως υπόχρεο. Αν δεν υπάρχουν
κληρονόμοι

του

αρχικού

αναφερομένους στο Άρθρο

δικαιούχου,

αντικαθίστανται

από

τους

8-«Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων» του

παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση ο υπόχρεος απέναντι στο Δήμο
είναι ένας.
4.Για

τους,

κατά

την

έναρξη

ισχύος

του

παρόντος

κανονισμού,

λειτουργούντες τάφους ο υπόχρεος είναι αυτός που αναφέρεται στα
στοιχεία της υπηρεσίας, μέχρις ότου οι κληρονόμοι του αρχικού δικαιούχου
προβούν στη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρο 24
Έσοδα Ιερού Ναού
Τα έσοδα από τη διαχείριση του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου
αποτελούν

έσοδα

του

Δήμου.

Κατά

τις

ιεροτελεστίες

πρέπει

να

παρευρίσκεται υπάλληλος του Δήμου.
Η φύλαξη των κλειδιών του κουτιού των παγκαριών, που φέρει δύο
κλειδαριές, ανατίθεται στον Έφορο του Νεκροταφείου και σε ένα υπάλληλο
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτημένο από το Δήμαρχο.
Οι παραπάνω, μία φορά το μήνα, προβαίνουν στο άνοιγμα των
παγκαριών και στην καταμέτρηση των εισπράξεων. Για την καταμέτρηση
συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τους παραπάνω και το
σχετικό ποσό αποδίδεται αμέσως στον Ταμία του Δήμου, ο οποίος εκδίδει
το σχετικό τριπλότυπο είσπραξης επ΄ ονόματι του Εφόρου Κοιμητηρίου.
Άρθρο 25
Δωρεές
Κάθε είδους δωρεές δημοτών ή τρίτων υπέρ του Δημοτικού Κοιμητηρίου
πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται κατά την
επιθυμία των δωρητών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΟΜΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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Άρθρο 26
Σχέδιο Νεκροταφείου
Ο χώρος του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας αποτυπώνεται σε
σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τη σύμφωνη γνώμη
της Οικονομικής Υπηρεσίας, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
στο οποίο καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι (Ιερός Ναός, οδοί,
διάδρομοι, είσοδοι κλπ) και οι χώροι για την ταφή των νεκρών (τάφοι), με τις
αριθμημένες θέσεις, τις κατηγορίες, τις διαστάσεις τους κλπ (ταφολόγιο). Η
πιστή εφαρμογή του σχεδιαγράμματος αυτού από την υπηρεσία του
Δημοτικού Κοιμητηρίου είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία
παρέκκλιση.

Δεν

επιτρέπεται

καμία

προσθήκη

τάφου

εκτός

του

εγκεκριμένου ταφολογίου.

Άρθρο 27
Μνημεία
1.

Επί

των

παραχωρουμένων

τάφων

οι

δικαιούχοι

μπορούν

να

κατασκευάζουν μνημεία, μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου και καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
2. Η εξωτερική εμφάνιση των μνημείων πρέπει να είναι ανάλογη με τη
σοβαρότητα και την αισθητική του χώρου και να αποφεύγονται υπερβολές
στον εξωτερικό διάκοσμο των τάφων.
3. Τα μνημεία πρέπει να περιορίζονται αυστηρά μέσα στο εμβαδόν του
παραχωρούμενου τάφου και, σε όλο το μήκος και πλάτος τους, δεν
μπορούν να έχουν ύψος μεγαλύτερο των εξήντα εκατοστών του μέτρου
(0,60 μ.). Οι εκτός του κυρίως μνημείου πρόσθετες κατακόρυφες
κατασκευές στο ακραίο δυτικό τμήμα του, δεν μπορούν να υπερβαίνουν
(μαζί με το κυρίως μνημείο) το συνολικό ύψος του ενός μέτρου και τριάντα
εκατοστών (1.30 μ.) από το έδαφος.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης των διαστάσεων των μνημείων, είτε κατά το
μήκος, είτε κατά το πλάτος, είτε κατά το ύψος, καλείται από τον Έφορο ο
κατασκευαστής να επαναφέρει το μνημείο στις ορθές διαστάσεις του μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Αν ο κατασκευαστής δεν ανταποκριθεί
μέσα στην προθεσμία αυτή, επιβάλλεται κατ’ αυτού πρόστιμο 500 ευρώ
από το Δήμαρχο. Ο Δήμος έχει επιπλέον το δικαίωμα να προβεί στην
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επαναφορά του μνημείου στις ορθές διαστάσεις και να χρεώσει με τη
δαπάνη τον κατασκευαστή, κατά τις διατάξεις για τη βεβαίωση και είσπραξη
δημοτικών εσόδων.
5.

Οι επιγραφές επί των μνημείων, τα ονόματα

και κάθε πληροφορία

σχετικά με τους ενταφιασμένους νεκρούς, πρέπει να αναγράφονται στην
ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο ενταφιασμένος νεκρός είναι
αλλοδαπός, επιτρέπεται ξενόγλωσση επιγραφή, που θα συνοδεύεται από
μετάφραση στην ελληνική.
6. Τα μνημεία κατασκευάζονται από ιδιώτες επαγγελματίες κατασκευαστές,
ή από τους οικείους των ενταφιασμένων, συγγενείας μέχρι τρίτου βαθμού,
που ασκούν παρεμφερές επάγγελμα.
7. Για τη συντήρηση ή την επισκευή των μνημείων δεν απαιτείται άδεια του
Δήμου, εφόσον βεβαίως οι σχετικές εργασίες δεν φθάνουν μέχρι την
αντικατάσταση των στοιχείων του και την αλλαγή της εξωτερικής
εμφάνισής του, ώστε να πρόκειται στην ουσία για νέο μνημείο.
8.

Τάφοι που χρειάζονται επισκευή για λόγους δημόσιας υγείας, ή για

σοβαρούς λόγους εξωτερικής εμφάνισης και καλαισθησίας, πρέπει
υποχρεωτικά να επισκευάζονται από τους δικαιούχους μέσα σε προθεσμία
έξι

(6)

μηνών

από

την

ειδοποίησή

τους.

Αν

οι

δικαιούχοι

δεν

ανταποκριθούν, οι εργασίες επισκευής εκτελούνται από το Δήμο, για
λογαριασμό και με δαπάνες των υποχρέων, και η δαπάνη χρεώνεται στους
δικαιούχους του τάφου, κατά τις διατάξεις για τη βεβαίωση και είσπραξη
δημοτικών εσόδων.
Άρθρο 28
Κατασκευαστές μνημείων
1.Οι επαγγελματίες κατασκευαστές μνημείων, προκειμένου να εκτελέσουν
οποιαδήποτε εργασία στο Δημοτικό Κοιμητήριο, θα πρέπει να είναι
γραμμένοι

στο Μητρώο Κατασκευαστών του Κοιμητηρίου.

Για την

εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1)Αίτηση για την εγγραφή, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ.
2)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Κανονισμού, με τον
οποίο υποχρεούνται να συμμορφώνονται, όπως και με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας.
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3)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ως εγγύηση για
την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν από την εκτέλεση
των εργασιών τους, είτε σε γειτονικούς τάφους, είτε στην περιουσία και τις
εγκαταστάσεις του Κοιμητηρίου και για την αυστηρή εφαρμογή του
Κανονισμού. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον κατασκευαστή στο
τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, και θα ανανεώνεται
με την ανάληψη νέου έργου του στο Κοιμητήριο. Διαφορετικά θα εκπίπτει
υπέρ του Δήμου με απόφαση του Δημάρχου.
4)Ασφαλιστική

και

φορολογική

ενημερότητα,

που

θα

πρέπει

να

ανανεώνεται.
5)Δημοτική ενημερότητα, που θα πρέπει να ανανεώνεται.
2. Όταν το μνημείο κατασκευάζεται από τους ίδιους τους οικείους του
νεκρού, πρέπει να δηλωθεί στον Έφορο ο υπεύθυνος (τεχνίτης) της
κατασκευής, με τα πλήρη στοιχεία του (και ΑΦΜ) και το βαθμό συγγένειας
με τον ενταφιασμένο νεκρό, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Το
ύψος της εγγύησης, στην περίπτωση κατασκευής μνημείου από τους ίδιους
τους οικείους, ορίζεται στα …………….. ευρώ.
3.Απαγορεύεται στους κατασκευαστές μνημείων και στο τεχνικό και
εργατικό τους προσωπικό, εντός του χώρου του Κοιμητηρίου, κάθε
ενέργεια που αποβλέπει με έκδηλο τρόπο στη διαφήμισή τους και στην
προσέλκυση πελατών, πολύ δε περισσότερο στη διατάραξη της ευταξίας
και

της

κοσμιότητας,

λόγω

επαγγελματικών

ανταγωνισμών

ή

διαπραγματεύσεων με πελάτες.
4.Οι εργολήπτες κατασκευής μνημείων υποχρεούνται να συμμορφώνονται
αυστηρά προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις υποδείξεις
της αρμόδιας υπηρεσίας και του Εφόρου. Κάθε παράβαση των διατάξεων
του κανονισμού και των νόμων, καθώς και των υποδείξεων των υπηρεσιών
και του Εφόρου και οποιαδήποτε απαράδεκτη συμπεριφορά προς την
ιερότητα του χώρου και την λειτουργία του Κοιμητηρίου, συνεπάγεται
απαγόρευση της εισόδου του παραβάτη και των εργαζομένων σε αυτόν επί
….. ημέρες, με απόφαση του Εφόρου. H απαγόρευση εισόδου μπορεί να
παραταθεί για δύο (2) ακόμα φορές. Σε οποιαδήποτε υποτροπή τούτου θα
επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στο Κοιμητήριο μέχρι ενός έτους, με

[22]

απόφαση του Δημάρχου, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη
χρόνο με νέα απόφαση.

Άρθρο 29
Εκτέλεση εργασιών
1. Για την ανέγερση μνημείου απαιτείται άδεια του Δήμου, που εκδίδεται από
τη Διεύθυνση ……….. και για την έκδοση της οποίας καταβάλλεται το
σχετικό τέλος ανέγερσης μνημείου του άρθρου 23. Μαζί με την άδεια, πριν
από την έναρξη των εργασιών, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή και
σκαρίφημα του μνημείου που θα κατασκευαστεί.
2. Οι κατασκευαστές μνημείων θα εργάζονται τις ημέρες Δευτέρα έως και
Παρασκευή, από ώρα 07.00' έως ώρα 15.00, εκτός επισήμων αργιών και
Μεγάλης Εβδομάδας και θα δηλώνουν εγγράφως προς τον Έφορο του
Κοιμητηρίου, από την προηγούμενη ημέρα, σε ποιούς τάφους θα
εργασθούν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο Δήμαρχος, σε συνεννόηση με τον
Έφορο, να επιτρέπει τις εργασίες σε ημέρες και ώρες που δεν επιτρέπονται.
Κάθε εργασία γενικά εντός του Κοιμητηρίου πρέπει να αποπερατώνεται
εντός ενός μήνα το πολύ.
3.Τα πάσης φύσεως υλικά, μηχανήματα και εργαλεία που απαιτούνται για
την κατασκευή μνημείου, δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στο χώρο του
Κοιμητηρίου ενωρίτερα από την προηγούμενη της ημέρας που θα
χρησιμοποιηθούν. Πλεονάζοντα υλικά, προϊόντα καθαιρέσεως παλαιών
μνημείων, προϊόντα εκσκαφής κ.λ.π, πρέπει να απομακρύνονται αμέσως
από το Νεκροταφείο με ευθύνη και δαπάνη του κατασκευαστή. Κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας, δεν επιτρέπεται να
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στους δρόμους και τους διαδρόμους.
4.Αν στον τάφο και το μνημείο υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι και το
μνημείο υποστεί ζημιές από κάποιον εξ αυτών για οποιοδήποτε λόγο, ο
ζημιώσας υποχρεούται να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση με
δικές του δαπάνες.

[23]

Άρθρο 30
Αντικείμενα, απορρίμματα κλπ.
1.Απαγορεύεται η εξαγωγή από το Κοιμητήριο κάθε αντικειμένου που
χρησιμοποιήθηκε σε κηδεία, ή διακοσμητικών στοιχείων που βρίσκονται επί
των τάφων. Αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως άχρηστα από το
προσωπικό του Κοιμητηρίου, αχρηστεύονται και απορρίπτονται.
2. Σκελετοί στεφάνων ή κοντάρια αυτών, μετά την εναπόθεσή τους στους
τάφους επί τριήμερο και αν δεν ζητηθούν από τους συγγενείς του
θανόντος, διατίθενται στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και
Πρασίνου για τις ανάγκες της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Ειδοποιήσεις
Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται ο όρος «ειδοποίηση», ή
«πρόσκληση», ή «ενημέρωση», ή άλλη παρεμφερής, που παράγει έννομες
συνέπειες, εννοείται έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται είτε με συστημένη
επιστολή, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX), είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email), είτε με απόδειξη παραλαβής, είτε με έκθεση δικαστικού επιμελητή και
αναφέρει όλες τις συνέπειες που θα προκύψουν από τη μη ανταπόκριση
του παραλήπτη στη συγκεκριμένη πρόσκληση.
Άρθρο 32
Αναπροσαρμογή τελών
Τα

τέλη

και

δικαιώματα

που

προβλέπει

ο

παρών

Κανονισμός

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
εισήγηση της υπηρεσίας. Η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
του επομένου της απόφασης έτους, εκτός αν στην απόφαση ορίζεται
άλλως.
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Άρθρο 33
Ισχύς του Κανονισμού
Ο κανονισμός αυτός θα ισχύσει αμέσως μετά την έγκρισή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας και την ολοκλήρωση της
δημοσίευσής του, και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Διατηρούνται σε ισχύ τα τέλη που έχει ορίσει με την υπ.αριθμ 89/2011
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι να ψηφιστεί νέα απόφαση
καθορισμού τους.
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό αυτό, ισχύουν οι
διατάξεις των νόμων εφαρμοζόμενες και αναλογικά, μέχρι να αποφασίσει
σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

>>

Αμαλιάδα 14 Νοεμβρίου 2017
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ
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