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1. Απόφαση 336/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυρούπολης για καθορισμό όρων
χρήσης οικογενειακών οστεοθυρίδων Δημοτικών Κοιμητηρίων Ελληνικού – Αργυρούπολης.
2. Απόφαση 153/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυρούπολης για καθορισμό
δικαιωμάτων και όρων χρήσης οικογενειακών οστεοθυρίδων Δημοτικών Κοιμητηρίων Ελληνικού –
Αργυρούπολης.
3. Απόφαση 90/09 Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Ελληνικού.
4. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης 182/1970, 5216/1977, 79/1975, 112/1977,
135/1977, 38/1980, 1118/1986, για τη λειτουργία του κοιμητηρίου Αργυρούπολης.
5. Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίου του Δήμου Ελληνικού
6. Τοπογραφικά Διαγράμματα
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για την διοίκηση, τη λειτουργία και τη
διαχείριση των Κοιμητηρίων Ελληνικού – Αργυρούπολης που ανήκουν στο Δήμο μας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006 άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδαφ. 8 ΦΕΚ
114 Α), του άρθρου 73 παρ. 1Βiv του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)
και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική
ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του όποιου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.
Η λειτουργιά των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ελληνικού – Αργυρούπολης διέπεται από τις παρακάτω
διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων ».
Του ΑΝ 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού νεκρών».
Του ΑΝ 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».
Άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων».
Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».
Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως Και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων».
Υ.Α. Α5/1210/1978 (ΦΕΚ Β’424/10.05.1978) περί όρων για ίδρυση κοιμητηρίων
Κανονισμός 8/1979 «περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίων».
Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα
Α.Ν. 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων» όπως ισχύει.
Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1594/2014) και κάθε άλλο σχετικό
νόμο που δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.
Από το Π.Δ. 187/2011 για το καθορισμό ειδικής ζώνης και την επέκταση Κοιμητηρίων.

13.
14. Άρθρο 6 του Ν.4144/2013 - ΦΕΚ Α' 88.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής (966 Α.Κ.), επί των οποίων κατά τις

διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ. μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό
δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του
Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε
σχετικές πράξεις του Δήμου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου
παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η
παραχώρηση, δεν κληρονομείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους
δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Οικογενειακές Οστεοθυρίδες.
2. Σε κάθε Δημοτική Ενότητα λειτουργεί το αντίστοιχο Δημοτικό Κοιμητήριο.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

«Κοιμητήριο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή, που χρησιμοποιείται για την ταφή ανθρωπίνων
πτωμάτων ή τμημάτων τους.

2.

«Ανθρώπινο πτώμα» ή απλά «πτώμα» ονομάζεται το σώμα του θανόντος ατόμου σε οποιαδήποτε
κατάσταση και αν βρίσκεται.

3.

«Συνηθισμένος τάφος» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίουπου χρησιμοποιείται για
την τοποθέτηση ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του.

4.

«Κτιστός τάφος» ή «Θόλος» ονομάζεται οποιαδήποτε μόνιμη κατάσταση μέσα στο Κοιμητήριο, που
χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους, μέσα σε αεροστεγώς
κλεισμένους χώρους (φερετροθήκες).

5.

«Κρύπτη» ή «φερετροθήκη» ονομάζεται ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον κτιστό τάφο, στον οποίο
τοποθετείται το πτώμα ή τμήματά του.

6.

«Ομαδικές κρύπτες» ονομάζονται δύο ή περισσότερες κρύπτες με κοινό άνοιγμα εισόδου από τον
κτιστό τάφο.

7.

«Ταφή» ονομάζεται η τοποθέτηση του ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του μέσα στο
συνηθισμένο τάφο και η κάλυψή του με χώμα ή η τοποθέτησή του μέσα σε κρύπτη και η αεροστεγής
σφράγισή του.

8.

«Κενοτάφιο» ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο Κοιμητήριο, αφιερωμένο στο
νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το πτώμα ή τα πτώματά τους.

9.

«Νεκροθάλαμος» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος χώρος σε κοιμητήριο κατάλληλος για την
προσωρινή τοποθέτηση σ’ αυτόν ανθρωπίνων πτωμάτων.

10. . «Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των οστών του νεκρού, ύστερα
από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν αλλού.
11. «Οστεοφυλάκιο» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος στο κοιμητήριο, που
περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.
12. «Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση οστών ανακομιζομένων νεκρών.
13. «Άφλεκτα υλικά» δομήσεως ονομάζονται τα υλικά που έχουν θερμοκρασία αναφλέξεως πάνω από
550oC.
14. «Οστεοθυρίδα» ορίζεται ο Δημοτικός χώρος που προορίζεται για τη φύλαξη των οστών των
ανακομιζομένων νεκρών, καθώς και των δοχείων φύλαξης της τέφρας στις περιπτώσεις καύσεως των
νεκρών.
15. "Εθιμικός τάφος" είναι ο τάφος στον οποίο είναι θαμμένοι κάτοικοι ή δημότες ποντιακής καταγωγής
από τις πρώτες ή παλιές οικογένειες του Ελληνικού και ενυπάρχουν πάνω από εννέα δεκαετίες με
πρωτοβουλία του Συλλόγου «Ένωση Ποντίων Σουρμένων», ιδρύσεως 1924 και των πρώτων
αποικιστών στο Ελληνικό στα πλαίσια του «ταφικού εθίμου»
16. "Οικογενειακός τάφος" ορίζεται ο τάφος με τη σύσταση του οποίου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα
ταφής μέσα σ’ αυτόν, του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε, του ή της συζύγου του, των
κατευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων του περιλαμβανομένων των συζύγων ή των συζύγων και
των απογόνων τους, τον πατέρα ή τη μητέρα της συζύγου ή του συζύγου του καθώς και των αδελφών
του οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια. εν γένει στον οικογενειακό τάφο ενταφιάζονται και όσα
πρόσωπα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού
5

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Τα κοιμητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:
1.

Δημοτικό Κοιμητήριο Αργυρούπολης (ΑθανασίουΔιάκου1,Τ.Κ.: 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)

2.

Δημοτικό Κοιμητήριο Ελληνικού ,Χρυσάνθου Τραπεζούντος και Αναστάσεως ΕΛΛΗΝΙΚΟ )
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

1.

Όλα τα Κοιμητήρια του παρόντος Κανονισμού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης.

2.

Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εποπτεύει και ελέγχει όλες τις
δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο κάθε μιας
εκ των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την
εύρυθμη, την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Ενότητάς
του, στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.

Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της δημοτικής
κοινότητας, την προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων την
έκδοση αδειών για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών είναι ο Πρόεδρος της κάθε
Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 και παρ. στ’ του άρθρου 82 του
Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4144/2013 - ΦΕΚ Α' 88) σε
συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΟΙΚΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών ναών ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Οποιαδήποτε εργασία σε μη ενοριακό ναό θα γίνεται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
έγκριση του Δημοτικού Συ,μβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.

Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα ανά Δημοτική Ενότητα πρόσωπα, ανεξάρτητα
από τη δημοτικότητα, εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6, Α.Ν. 582/1968 ΦΕΚ 225 Α). Ο Δήμος
υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού εντός των Κοιμητηρίων του, σε κάθε αποθανόντα
εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας εντός της οποίας υφίσταται το
Δημοτικό Κοιμητήριο.

2.

Αποδεικτικό στοιχείο μονίμου κατοικίας είναι το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του θανόντος,
ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή το εκκαθαριστικό σύνταξης. Αποδεικτικό στοιχείο για
θανόντες, μη μονίμους κατοίκους στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας είναι το Ιατρικό
Πιστοποιητικό Θανάτου, όπου αναφέρεται ο τόπος που επήλθε ο θάνατος.

3.

Οι Δημότες μας που είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων Δήμων της χώρας ενταφιάζονται με κοινή έγκριση
του αρμοδίου Προέδρου της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας και του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Αντιδημάρχου, εφόσον διαπιστώνουν επάρκεια τάφων τριετούς χρήσης.
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4.

Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός των κοιμητηρίων του Δήμου μας εξαιρουμένων των περιπτώσεων
που προβλέπει ρητά ο Νόμος.

5.

Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομιστεί στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου ληξιαρχική
πράξη θανάτου. Η θέση ταφής θα προσδιορίζεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας, χωρίς την παρέμβαση γραφείων τελετών.

6.

Η ταφή επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως διαπιστωθέντα θάνατο και στην
περίπτωση νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτήν.

7.

Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον τηρήθηκαν κατά τη
μεταφορά οι διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 και του Ν. 1315/1983 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση
80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Η για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας
ενεργείται μόνο κατόπιν αδείας της Εισαγγελικής Αρχής και μετά την καταβολή των οριζομένων
δικαιωμάτων που αναφέρονται με την εκάστοτε ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση καθορισμού των
δικαιωμάτων και τελών των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η είσοδος στα Δημοτικά Κοιμητήρια απαγορεύεται απολύτως προ της Ανατολής και μετά τη Δύση του
ηλίου και οποιαδήποτε άλλη ώρα ορίσει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με Απόφασή του.
Η εξωτερική πόρτα των Κοιμητηρίων κλείνει ένα τέταρτο πριν την εκάστοτε οριζόμενη ώρα και όλοι οι
ευρισκόμενοι σε αυτό πρέπει να εξέλθουν ειδοποιούμενοι προς τούτο καταλλήλως.
Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα εκτελείται με ευθύνη των εργατών ή και των φυλάκων των
Κοιμητηρίων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
1.

Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στα Κοιμητήρια, αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων
πλην αυτών της Υπηρεσίας καθαριότητας και των συνεργείων του Δήμου. Η μεταφορά των
απαραίτητων, για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης και διαρρύθμισης των τάφων, υλικών θα
διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
είσοδος τροχοφόρων που μεταφέρουν ανάπηρους, υπερήλικες και άλλα πρόσωπα ύστερα από
σχετική άδεια του εφόρου του Νεκροταφείου.

2.

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, όσοι έχουν μαζί τους ζώα συντροφιάς όπως και σε πρόσωπα
που διατελούν σε κατάσταση μέθης, σε επαίτες, σε μικροπωλητές και διανεμητές έντυπου υλικού με
διαφημιστικό ή μη περιεχόμενο, καθώς και σε παιδιά κάτω των 10 ετών που δεν συνοδεύονται από
τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή ενήλικες.

3.

Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Ο μη συμμορφούμενος προς τα ανωτέρω
καλείται να εγκαταλείψει το Νεκροταφείο, σε περίπτωση δε άρνησης ή δυστροπίας του θα
παραδίδεται στους φύλακες ή τα οικεία αστυνομικά όργανα.
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4.

Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών των Κοιμητηρίων καθώς και κάθε
διαπραγμάτευση εντός του Νεκροταφείου μεταξύ αυτών και των εργολάβων, κηπουρών, εργατών και
πάντων των εργαζομένων σ’ αυτό προσώπων.

5.

Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου έναντι αμοιβής ή και χωρίς
αμοιβή να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και κεριών.
Διαπιστωμένης της παραβάσεως θα κινείται κατά αυτού η εκ της Νομοθεσίας προβλεπόμενη
πειθαρχική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Απαγορεύεται η εντός του Νεκροταφείου έκθεση ή πώληση οποιονδήποτε πένθιμων αντικειμένων,
συμπεριλαμβανομένων των ανθέων, καθώς και η ανάρτηση διαφήμισης, οιασδήποτε μορφής ή
οιουδήποτε αντικειμένου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά τις Κυριακές και λοιπές κατά Νόμο εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των
κοιμητηρίων, εξαιρέσει του ποτίσματος των ανθέων και της αφής των καντηλιών.
Η επί των τάφων εργασία των ιδιωτών συνίσταται στην τοποθέτηση και συναρμολόγηση των αναγκαίων
υλικών, χωρίς εκ τούτου να παρεμποδίζονται η επί των τάφων τέλεση ιεροπραξιών, η ευκοσμία, η ευταξία
και η κυκλοφορία.
Απαγορεύεται η εισαγωγή οποιονδήποτε ακατέργαστων υλικών ή η εντός του χώρου επεξεργασία ή
προπαρασκευή αυτών.
Επιτρέπεται η επί των υπαρχόντων εντός του Νεκροταφείου τάφων, μνημείων ή τύμβων, χάραξη
επιγραφών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Ο Δήμος μας έχει στην περιφέρειά του, δύο ιδιόκτητα Κοιμητήρια τα οποία ονομάζονται Δημοτικά
Κοιμητήρια και συνίστανται:
1.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

Από τον ευρισκόμενο σε αυτό Κοιμητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου (μη ενοριακός).
Από τα τμήματα που περιλαμβάνουν τάφους οικογενειακούς διαρκούς χρήσεως.
Από τα τμήματα που περιλαμβάνουν τάφους τριετούς χρήσεως.
Από τάφους διακεκριμένων προσώπων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Από τις εκάστοτε υφιστάμενες οστεοθυρίδες.
Από το υφιστάμενο παλαιό οστεοφυλάκιο-χωνευτήρι.
Από τους εν γένει υφιστάμενους στεγασμένους χώρους.
Από τάφους «τιμής ένεκεν» όπως θα παραχωρούνται μετά την εφαρμογή του παρόντος.
Από αίθουσα νεκροθαλάμων ένα κυλικείο κι ένα ανθοπωλείο και ψυκτικό θάλαμο χαμηλής
θερμοκρασίας.

2.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

α.

Από τον ευρισκόμενο σε αυτό Κοιμητηριακό Ναό Αγίου Κυριάκου Μεταμορφώσεως Σωτήρας
(Μητροπολιτικός Γλυφάδας)
β. Από τα τμήματα που περιλαμβάνουν τάφους οικογενειακούς διαρκούς χρήσεως (π.χ. εθιμικοί τάφοι
ποντίων).
γ. Από τα τμήματα που περιλαμβάνουν τάφους τριετούς χρήσεως.
δ. Από τάφους διακεκριμένων προσώπων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
ε. Από τις εκάστοτε υφιστάμενες οστεοθυρίδες.
στ. Από το υφιστάμενο παλαιό οστεοφυλάκιο-χωνευτήρι.
ζ. Από τους εν γένει υφιστάμενους στεγασμένους χώρους.
η. Από τάφους «τιμής ένεκεν» όπως θα παραχωρούνται μετά την εφαρμογή του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΦΩΝ
Οι τάφοι διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.

Τάφοι διακεκριμένων προσώπων

Οι τάφοι διακεκριμένων προσώπων είναι διαρκούς χρήσεως στους οποίους ενταφιάζονται οι μόνιμοι
κάτοικοι που έχουν την ιδιότητα δημότη ή κατοίκου και προσέφεραν άξιες τιμής υπηρεσίες προς το Δήμο
μας, το Έθνος, την κοινωνία κλπ.
Για την παραχώρηση αυτών των τάφων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν
καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα στο Δήμο.
2.

Τάφοι οικογενειακοί (διαρκούς χρήσεως)
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2α.
2β.
2γ.
2δ.
2ε.

Πολυτελείας
Α’ Ζώνης
Β’ Ζώνης
Γ’ Ζώνης
Δ' Ζώνης

Οι οικογενειακοί τάφοι είναι διαρκούς χρήσεως όπου ενταφιάζονται εκτός από αυτόν στον οποίο
παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου και όσα πρόσωπα
προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος. Η διάκριση των οικογενειακών τάφων γίνεται βάσει του
τοπογραφικού σχεδιαγράμματος
3.

Εθιμικοί Τάφοι

Εθιμικοί τάφοι βρίσκονται μόνο στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Ελληνικού και είναι οι τάφοι στους οποίους
είναι θαμμένοι κάτοικοι ή δημότες ποντιακής καταγωγής από τις πρώτες ή παλιές οικογένειες του
Ελληνικού και ενυπάρχουν πάνω από εννέα δεκαετίες με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Ένωση Ποντίων
Σουρμένων», ιδρύσεως 1924 και των πρώτων αποικιστών στο Ελληνικό στα πλαίσια του «ταφικού
εθίμου».
4.

Τάφοι τριετούς χρήσεως

Οι τάφοι τριετούς χρήσεως χρησιμοποιούνται για την ταφή νεκρών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα με
δυνατότητα τυχόν παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Οι τάφοι του άρθρου 14 του παρόντος είναι των διαστάσεων που εμφαίνονται στα αντίστοιχα
σχεδιαγράμματα των Κοιμητηρίων Ελληνικού – Αργυρούπολης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΜΕΓΕΘΗ ΤΑΦΩΝ
1.

Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος 2,20 μ. για τους ενήλικες και 1,10 μ. για τα παιδιά και πλάτος 1,0μ.
και 0,50 μ αντίστοιχα, γενικό δε βάθος 1,80μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται
τουλάχιστον 1,0 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου (άρθρο 7
παρ. 1 ΚΥΑ Α5/1210/1978). Για τους οικογενειακούς τάφους, 3,50 μέτρα μήκος, 3,00 μέτρα πλάτος
και 2,50 μέτρα βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.

2.

Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,30 μ. όπου επιτρέπεται, η οποία
υπολογίζεται από τα όρια της εξωτερικής πλευράς της κατασκευής τους (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ
Α5/1210/1978).

3.

Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του
εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου (άρθρο 7
παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

4.

Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστών τάφων (θόλων) ισχύουν ειδικές διατάξεις (άρθρο
8 ΚΥΑ Α5/1210/1978).
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ
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Οι οποτεδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιελευσόμενοι στο Δήμο τάφοι διαρκούς, τριετούς χρήσης ή
εθιμικοί τάφοι παραχωρούνται εκ νέου στους αιτούντες.
Απαγορεύεται ρητά και για οποιονδήποτε λόγο η αλλαγή χρήσης των κοινών (τριετούς χρήσης) τάφων στα
κοιμητήριά του Δήμου παρά μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ
Οι ιερείς των Κοιμητηριακών Ναών διορίζονται από τον οικείο Μητροπολίτη σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και εξυπηρετούν τις ανάγκες των Κοιμητηριακών Ναών. Οι ιερείς των Κοιμητηριακών
Ναών δεν δύναται να θεωρηθούν δημοτικοί υπάλληλοι σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Η Διοίκηση των Κοιμητηριακών ναών ασκείται από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας και Ιερά Μητρόπολη Ν.
Σμύρνης σε συνεργασία με το Δήμο μας κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Οι υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
του Τμήματος Κοιμητηρίων το οποίο υπάγεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου μας (ΦΕΚ 1594/2014).Η διάθεση του προσωπικού των Κοιμητηρίων ενεργείται από το Δήμαρχο
μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Το Τμήμα Κοιμητηρίων τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
2. Το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου ασκεί τις
αρμοδιότητες που αφορούν τα Δημοτικά Κοιμητήρια σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ
1594/2014).
3. Επιπρόσθετα για τη διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων τηρούνται τα παρακάτω βιβλία από τον
ορισμένο υπάλληλο για κάθε Κοιμητήριο, ως εξής:
i. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου
ii.Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής
iii. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο
iv. Βιβλίο διακεκριμένων προσώπων
v. Βιβλίο πρακτικών αποσφράγισης παγκαριού για το Δημοτικό Κοιμητήριο Αργυρούπολης
vi. Βιβλίο Εθιμικών Τάφων στο Κοιμητήριο του Ελληνικού (πιστοποιημένοι)
vii. Βιβλίο Εθιμικών Τάφων υπό τακτοποίηση
viii. Βιβλίο Οστεοθυρίδων με ευρετήριο
ix. Βιβλίο οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο.
x. Βιβλίο Ψυγείου
xi. Βιβλίο Συμβάντων (αναφορά πιθανών ζημιών)
xii. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών
xiii. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδομένων Γραμματίων Εισπράξεων
xiv. Μητρώο Κατασκευαστών
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xv. Βιβλίο Δωρεών
xvi. Βιβλίο Υγειονομικού ενδιαφέροντος για μεταφορά οστών σε άλλα κοιμητήρια ή άλλους χώρους
Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από το Δήμαρχο ή τον εκάστοτε ορισθέντα Αντιδήμαρχο και τους
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών (Δ/ντής Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Τμηματάρχη
Κοιμητηρίων). Τα βιβλία τηρούνται και φυλάσσονται υποχρεωτικά στο Δημοτικό Κατάστημα που είναι
εγκατεστημένο το Τμήμα Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου.
4. Τα παρακάτω βιβλία τηρούνται από τον ορισμένο υπάλληλο του Δήμου:
i. Βιβλίο ενεργούμενων παρατάσεων
ii. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών οστών
Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από τον Δήμαρχο ή τον εκάστοτε ορισθέντα Αντιδήμαρχο και τον
εκάστοτε Πρόεδρο κάθε Δημοτικής Κοινότητας. Τα βιβλία τηρούνται και φυλάσσονται υποχρεωτικά στα
Γραφεία του Τμήματος Κοιμητηρίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
i. Η σύσταση κάθε οικογενειακού τάφου ενεργείται επ΄ονόματι του αιτούντος ή αυτού για τον οποίο
αυτός ζητεί την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ευρίσκεται εν ζωή, απαγορευμένης της,
σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα, παραχώρησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
ii. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σε αυτόν των εξής
προσώπων:
1.
2.
3.

Του προσώπου προς το οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωμα.
Του/της συζύγου του
Των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων (γονέων- πάππων) ή κατιόντων (παιδιών- εγγονών κλπ) του
προσώπου, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων με τους συζύγους και
κατιόντες τους.
4. Των γονέων του συζύγου ή της συζύγου και των συζύγων των κατιόντων του αρχικού
δικαιούχου.
5. Των αδελφών του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια με έγγραφη
συγκατάθεση του τελευταίου και μη υπάρχοντος αυτού ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες
αυτού. Δεν δικαιούται ταφής στον οικογενειακό τάφο ο διαζευγμένος σύζυγος του δικαιούχου
προσώπου εφόσον έχει αποκλειστεί με ρητή δήλωσή του και συμφωνούν οι κατιόντες τους με
τον αποκλεισμό.
6. Κατ’ εξαίρεση με έγκριση Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου που επικυρώνεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής
(φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο και προσώπου συνδεομένου με τον αρχικό δικαιούχο και τον
σύζυγο αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ’αίματος ή αγχιστείας ή και τρίτου προσώπου
εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και εάν δεν υπάρχει αυτός, του συζύγου και των
κατιόντων αυτού, με την καταβολή ιδιαιτέρου δικαιώματος που ορίζουμε στο πενήντα ένα τοις
εκατό επί του δικαιώματος συστάσεως του οικογενειακού τάφου, όπως αναγράφεται στην
υφιστάμενη πράξη παραχώρησης του τάφου στον οποίο θα γίνει η χρήση φιλοξενίας.
7. Ομοίως παρέχεται δικαίωμα ταφής (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο των προσώπων τα οποία
αναφέρονται στην αρχική αίτηση – δήλωση του δικαιούχου μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και καταβολή πενήντα ένα τοις εκατό επί του δικαιώματος συστάσεως του
οικογενειακού τάφου, όπως αναγράφεται στην υφιστάμενη πράξη παραχώρησης του τάφου.
Ο βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο
Δημόσιας Αρχής ή από Ένορκη Βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής.
Το Τμήμα Κοιμητηρίων ελέγχει το βαθμό συγγενείας μέσω του Δημοτολογίου προκειμένου να
εκδώσει Οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα είσπραξης τελών ενταφιασμού πριν τη διενέργειά του.
Η χρήση οικογενειακών τάφων περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται ελεύθερα από αυτόν με την
παρέλευση δεκαετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό και τη διαπίστωση της εγκατάλειψής του.
Η διαπίστωση γίνεται με πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και η ελεύθερη διάθεσή του
γίνεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσης των,
περιέρχονται στο Δήμο.
Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης τάφων χωρίς τίτλο ή αντάλλαγμα ή δίχως την απαιτούμενη
έγκριση από το Δήμο, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως
τους χρήστες τέτοιων τάφων για τη νομιμοποίησή τους μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού τάφου), άλλως από την παρέλευση της
ανατρεπτικής προθεσμίας και μετά, ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο μετά από απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, το δε χρέος βεβαιώνεται στην Ταμειακή
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Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις νόμιμες διαδικασίες και
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων προσόδων.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
Η σύσταση οικογενειακού τάφου γίνεται βάσει του εγκριθέντος τιμολογίου με παραχωρητήρια σύμβαση
που υπογράφεται μεταξύ του αιτούντος και του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ως εκπροσώπου
του Δήμου. Οι επιθυμούντες την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος ταφής διαρκούς χρήσης
(οικογενειακών τάφων), αφού υποχρεωτικά παραλάβουν αντίγραφο του παρόντος κανονισμού, οφείλουν
προσερχόμενοι στο Δήμο και ορίζοντες σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο αυτού, τον προς τούτο
χώρο, να υπογράψουν αίτηση στην οποία σημειώνεται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου του αιτούντος, εάν υπάρχει, ή τα
ίδια στοιχεία αυτού προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση, το τμήμα στο οποίο βρίσκεται ο χώρος, ο
αριθμός του τάφου, η κατηγορία αυτού και τα δικαιούμενα ταφής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος,
πρόσωπα.
Η ανωτέρω αίτηση συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα στοιχεία της
οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή αυτού προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, και από όλα τα
υπόλοιπα προσδιοριστικά του τάφου στοιχεία μαζί με την βεβαίωση με ατομική του ευθύνη ότι είναι
αληθή, πρωτοκολλείται και τίθεται υπόψη του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου ώστε να εκδώσει
Απόφαση για την παραχώρηση του τάφου μετά την εξόφληση στο Δημοτικό Ταμείο του ποσού του
προβλεπομένου για την περίπτωση δικαιώματος χρήσης, του οικογενειακού και εθιμικού τάφου.
Μετά από αυτά συντάσσεται διπλότυπη συστατική της παραχώρησης Πράξη εις διπλούν, η οποία
υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον αιτούντα, που αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, με δήλωσή του, τους όρους της πράξης.
Από την πράξη παραχώρησης το ένα αντίγραφο, στο οποίο βεβαιούνται απαραίτητα η καταβολή των
επιβαρύνσεων παραμένει στο Τμήμα Κοιμητηρίων μαζί με την αίτηση, το δε δεύτερο παραδίνεται στον
ενδιαφερόμενο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ και επέχει θέση τίτλου. Το απόκομμα δε της δήλωσης που συμπληρώνεται με
τα στοιχεία καταβολής του δικαιώματος χρήσης και του εκδοθέντος τίτλου, διαβιβάζονται στον αρμόδιο
υπάλληλο του Δημοτικού Κοιμητηρίου, ο οποίος συμπληρώνει, στο σχετικό βιβλίο που τηρεί για τον
σκοπό αυτό, τα στοιχεία του δικαιούχου όπως προκύπτουν από την δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
Η κατά τα ανωτέρω σύσταση δικαιώματος οικογενειακού τάφου πληρούται με την καταβολή ολόκληρου
του τιμήματος κατά την υπογραφή της παραχωρητήριας σύμβασης.
Επιτρέπεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η καταβολή με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως
οικογενειακού τάφου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν
βάσιμοι λόγοι, προς τούτο.
Το παραπάνω δικαίωμα υπάρχει εάν ο ενδιαφερόμενος προσέλθει μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της αίτησής του. Το σχετικό
παραχωρητήριο του τάφου υπογράφεται μετά την πλήρη εξόφληση του τάφου.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω μηνιαία προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο αιτούμενος τη σχετική
παραχώρηση του τάφου με δόσεις δεν αποκτά κανένα δικαίωμα και η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου θεωρείται ως ανακληθείσα αυτοδικαίως με μόνη την παρέλευση της ορισμένης τελευταίας
ημέρας του μηνός, η δε αίτηση θεωρείται μηδέποτε γενόμενη.
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Οι εξοφληθείσες δόσεις, θα σημειώνονται επί της σύμβασης, όπου θα σημειώνεται επίσης ο χρόνος
καταβολής και τα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης, η δε πράξη παραχώρησης θα υπογράφεται μετά την
πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων δόσεων.
Η εκπρόθεσμη καταβολή των ως άνω δόσεων θα συνεπάγεται την καταβολή και των υπό του Α. Ν. 348/68
οριζόμενων προσαυξήσεων εισπραττομένων κατά τις διατάξεις του ΝΕΔΕ.
Η εξόφληση του υπολοίπου τμήματος πρέπει να πραγματοποιείται οπωσδήποτε εντός προθεσμίας ενός
έτους.
Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω ετήσια προθεσμία, ο αιτών την παραχώρηση οικογενειακού τάφου
θα κηρύσσεται έκπτωτος, μετά από πρόσκληση, όπως εντός 15 ημερών εξοφλήσει την οφειλή του, εάν δε
δεν την εξοφλήσει οι καταβληθείσες τυχόν δόσεις θα περιέχονται στο Δήμο ως έσοδα αυτού, διατιθέμενα
για τη λειτουργία του Νεκροταφείου.
Σε περίπτωση καταβολής του δικαιώματος οικογενειακού τάφου με δόσεις η εισπράττουσα την
καθορισθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο προκαταβολή, ταμειακή υπηρεσία του Δήμου στέλνει
αυθημερόν ενημερωτικό σημείωμα στον αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου περί του προεισπραχθέντος
ως άνω ποσού στο οποίο αναγράφεται επακριβώς η χρονολογία και το προς καταβολή ποσό των
υπολοίπων δόσεων προς ενημέρωσή του υπ΄αυτού τηρουμένου βιβλίου οικογενειακών τάφων
(Ταφολόγιο).
Ο Οικογενειακός τάφος δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί πριν την καταβολή των συμφωνηθεισών δόσεων
και την έκδοση της Πράξης Παραχώρησης.
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΘΙΜΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
Εθιμικοί τάφοι είναι οι τάφοι στον οποίο είναι θαμμένοι κάτοικοι ή δημότες ποντιακής καταγωγής από τις
πρώτες ή παλιές οικογένειες του Ελληνικού και ενυπάρχουν πάνω από εννέα δεκαετίες με πρωτοβουλία
του Συλλόγου «Ένωση Ποντίων Σουρμένων», ιδρύσεως 1924 και των πρώτων αποικιστών στο Ελληνικό
στα πλαίσια του «ταφικού εθίμου».
Εθιμικοί Τάφοι υπάρχουν μόνο στο Κοιμητήριο του Ελληνικού και είναι καταγραμμένοι στο Βιβλίο Εθιμικών

Τάφων του Κοιμητηρίου του Ελληνικού.
Στον Εθιμικό τάφο παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής των εξής προσώπων:
1.
2.
3.

4.
5.

Του προσώπου προς το οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωμα.
Του/της συζύγου του
Των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων (γονέων- πάππων) ή κατιόντων (παιδιών- εγγονών κλπ) του
προσώπου, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων με τους συζύγους και
κατιόντες τους.
Των γονέων του συζύγου ή της συζύγου και των συζύγων των κατιόντων του αρχικού δικαιούχου.
Των αδελφών του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια με έγγραφη συγκατάθεση
του τελευταίου και μη υπάρχοντος αυτού ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. Δεν
δικαιούται ταφής στον οικογενειακό τάφο ο διαζευγμένος σύζυγος του δικαιούχου προσώπου εφόσον
έχει αποκλειστεί με ρητή δήλωσή του και συμφωνούν οι κατιόντες τους με τον αποκλεισμό.

Ο βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο
Δημόσιας Αρχής ή από Ένορκη Βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής.
Το Τμήμα Κοιμητηρίων ελέγχει το βαθμό συγγενείας μέσω του Δημοτολογίου προκειμένου να εκδώσει
Οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα είσπραξης τελών ενταφιασμού πριν τη διενέργειά του.
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Η χρήση εθιμικών τάφων περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται ελεύθερα από αυτόν με την παρέλευση
δεκαετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό και τη διαπίστωση της εγκατάλειψής του.
Η διαπίστωση γίνεται με πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και η ελεύθερη διάθεσή του
γίνεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
Εθιμικοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσης των, περιέρχονται στο Δήμο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος αυτοδικαίως επανέρχεται στον Δήμο για
περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης τάφων χωρίς τίτλο ή αντάλλαγμα ή δίχως την απαιτούμενη έγκριση
από το Δήμο, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τους χρήστες
τέτοιων τάφων για τη νομιμοποίησή τους μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, άλλως από την παρέλευση της ανατρεπτικής προθεσμίας και μετά, ο τάφος περιέρχεται στο
Δήμο μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, το δε
χρέος βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις
νόμιμες διαδικασίες και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων προσόδων.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ
Οι ενταφιάζοντες νεκρούς σε οικογενειακούς και εθιμικούς τάφους οφείλουν να προσκομίζουν στον
αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου το, κατά τα άρθρα 24 και 25 του παρόντος, παραχωρητήριο ή σε
περίπτωση απώλειας αντίγραφο τούτου εκδιδομένου από τον Δήμο καθώς και τα αναφερόμενα
δικαιολογητικά της παρ. 9 άρθρου 22 του παρόντος. προκειμένου να εξοφληθούν τα τέλη ενταφιασμού.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΤΑΦΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΞΕΙΞΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται ο βαθμός συγγένειας και τα όσα ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22,
ο νεκρός ενταφιάζεται με μέριμνα και ευθύνη της υπηρεσίας του Κοιμητηρίου στους κοινούς τάφους
τριετούς χρήσεως.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΤΥΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΝΕΥ ΚΑΤΙΩΝΤΩΝ
Η χρήση οικογενειακών και εθιμικών τάφων διά τους οποίους εξέλιπαν οι κατά το άρθρο 22 (Α. Ν. 582/68
άρθρο 3 παρ. 3) του παρόντος κανονισμού δικαιούχοι χρήσης περιέρχεται μετά δεκαετία από της ταφής
του τελευταίου νεκρού στο Δήμο με απόφαση του Δημάρχου δυναμένου να διαθέσει τούτους ελευθέρως
και κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Τα ανακομιζόμενα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις οστεοθυρίδες.
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΤΑΦΟΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος και εντεύθεν δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή
του να παραχωρεί μόνο κοινούς τάφους «τιμής ένεκεν» για τη δωρεάν ταφή αποβιωσάντων προσώπων
που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες ή μεγάλες δωρεές προς το Δήμο.(διατελέσαντες αιρετοί Δήμαρχοι,
Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου
Ελληνικού – Αργυρούπολης.
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Οι τάφοι αυτοί είναι τριετούς χρήσεως και παραχωρούνται για την ταφή αποκλειστικώς και μόνο των ως
άνω αποβιωσάντων προσώπων.
Περί της παραπάνω ιδιότητας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ίδια Απόφαση, κατόπιν
αιτήσεως των συγγενών του αποβιώσαντος προσώπου.
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
Τάφοι επί των οποίων υπάρχουν τύμβοι ή μνημεία χαρακτηρισθέντα ως έργα τέχνης με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Διοίκησης του Δήμου και των συναρμόδιων Κρατικών
Υπηρεσιών, διατηρούνται με φροντίδα και δαπάνη του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 31ο
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα σε οικογενειακούς
τάφους ή τάφους τριετίας, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέρχεται στον Δήμο, επιστρέφονται
στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή στους κληρονόμους αυτών, εφ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως
ή δια πληρεξούσιου κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία
και είναι συνδεδεμένα με την δομή του τάφου. Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς, τα αντικείμενα αυτά
περιέρχονται στον Δήμο. Τα αντικείμενα που περιέχονται στον Δήμο, διατίθενται κατά περίπτωση με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή εκποιούνται.
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΤΑΦΟΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Για την ταφή νεκρών θυμάτων οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θυμάτων
και αναπήρων πολέμου παραχωρείται κοινός τάφος τριετούς χρήσης δωρεάν με απόφαση του Δημάρχου.
Για την εφαρμογή του παρόντος οι οικείοι ή οι συγγενείς του ενταφιασμένου υποχρεούνται πριν από την
ταφή να καταθέσουν έγγραφο αρμοδίας αρχής που να βεβαιώνει την ιδιότητα του ενταφιασμένου ως
στρατιωτικού, αναπήρου ή θύματος πολέμου.
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΤΑΦΟΙ ΑΠΟΡΩΝ
Αποδεδειγμένως άποροι δημότες ή κάτοικοι της πόλης, ανεξάρτητα από το δόγμα, ενταφιάζονται δωρεάν
σε τάφο τριετούς χρήσεως με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήσεως
συγγενών ή ελλείψει τοιούτων, προσφιλών του θανόντος προσώπων ή αυτεπαγγέλτως.
Η απορία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και ο δωρεάν
ενταφιασμός εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΤΑΦΗ ΜΩΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου δεν παραχωρείται στους χαρακτηριζομένους από τον παρόντα
Κανονισμό ατομικούς τάφους τριετούς χρήσεως, όπως και στους τάφους που προορίζονται από τον
παρόντα Κανονισμό για την ταφή των προσώπων των άρθρων 29 και 32. Παρέχεται η δυνατότητα, μετά
την απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου προς την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων,
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ενταφιασμού σε κάθε Δημοτικό Κοιμητήριο, μονίμων κατοίκων άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου, έως
ποσοστού 5% του αριθμού των τάφων τριετούς χρήσεως του κάθε Κοιμητηρίου, εφόσον υφίσταται
επάρκεια τάφων.
Απαγορεύονται ρητά ενταφιασμοί ετεροδημοτών και κατοίκων άλλων Δήμων οι οποίοι δεν απεβίωσαν
στην περιφέρεια του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 35ο
ΕΚΤΑΦΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
Με εξαίρεση τους οικογενειακούς και εθιμικούς τάφους και τους τάφους διακεκριμένων προσώπων προς
τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα διαρκούς χρήσης, τα οστά όλων των στους λοιπούς τάφους
ενταφιασμένων νεκρών, αποκομίζονται μετά τριετία από την ταφή με την καταβολή του καθοριζόμενου
τέλους εκταφής σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση καθορισμού τελών και δικαιωμάτων στα
Κοιμητήριά μας.
ΑΡΘΡΟ 36ο
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
1. Απαγορεύεται η παράταση ταφής, πέραν του υποχρεωτικού τριετούς ενταφιασμού.
2. Κατ’ εξαίρεση και για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, επιτρέπεται η παράταση ταφής μετά το πέρας της
τριετίας και για χρονικό διάστημα από έναν μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες με απόφαση του Δημοτικού
Συμβούλιου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για τους θανόντες νέους (έως 27 ετών) επιτρέπετε
η παράταση ταφής μετά το πέρας της πενταετίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου. Η παράταση
έχει ισχύ μόνο με την καταβολή ανά μήνα των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που σε κάθε
περίπτωση πρέπει να εξοφλούνται πριν την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας ανά μήνα ταφής του
νεκρού.
3. Παράταση (πέραν του πενταετούς ενταφιασμού) σε περίπτωση που δικαιολογείται ικανοποιητικά
δίνεται με κοινή συναίνεση του αρμοδίου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και του Δημάρχου ή του
αρμοδίου Αντιδημάρχου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση να μην
εμποδίζεται η ομαλή ταφή των νεκρών και επιβάλλεται υποχρεωτικά όταν ο θανών έπασχε από
λοιμώδες νόσημα ή άλλο νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (άρθρο 2 παρ. 2
και 3 Π.Δ. 210/1975). Στην περίπτωση υποχρεωτικής δεκαετούς ταφής λόγω νοσήματος που υπάγεται
στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, ο χρόνος προσδιορισμού στην καταβολή τελών ισοδυναμεί με την
αντίστοιχη της τριετίας.
4. Η Υπηρεσία των νεκροταφείων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως τους συγγενείς του νεκρού
κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που προβλέπει ο
παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως.
ΑΡΘΡΟ 37ο
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
1. Για τους αποδεδειγμένως απόρους η ανακομιδή των οστών γίνεται δωρεάν μετά από έγκριση του
Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
2. Η ανακομιδή των οστών γίνεται κατά τα ανωτέρω με την επιμέλεια των συγγενών του ταφέντος και
εφόσον αυτοί παραλείπουν την ανακομιδή με έκδοση Άδειας εκταφής του αρμοδίου Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 83 και παρ. στ’ άρθρου 82 του Ν.
3852/2010.
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Στην τελευταία περίπτωση τα δικαιώματα του Δήμου εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς του
ταφέντος κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» («Ν.Ε.Δ.Ε.»).
3. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών των νεκρών ενεργείται με επιμέλεια της Υπηρεσίας του
Κοιμητηρίου μέσα στο κτήριο που υπάρχει για τον σκοπό αυτό (οστεοφυλάκιο) σε οστεοθήκες, των
οποίων η προμήθεια βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.
4. Οστά που φυλάσσονται μέσα στα Οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων και για τα οποία δεν καταβλήθηκαν
τα προβλεπόμενα δικαιώματα φύλαξης για δύο συνεχόμενα έτη μεταφέρονται και εναποτίθενται στον
κοινό τάφο Κοιμητηρίου (Χωνευτήριο), μετά από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ενημέρωση οικείων συγγενών.
ΑΡΘΡΟ 38ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ
1. Εάν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής τριετίας ή της νόμιμης επιπλέον παραμονής του νεκρού και την
παρέλευση έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση των συγγενών από το Γραφείο Κοιμητηρίου της
αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας δεν ενδιαφερθεί κανείς, η Υπηρεσία προχωρά σε αναγκαστική
ανακομιδή – τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου – χωρίς την
παρουσία συγγενών και τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι, ένα χρόνο μετά την αναγκαστική
εκταφή, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η αναγκαστική εκταφή αποτελεί επαχθές μέτρο, γι’ αυτό και η Υπηρεσία οφείλει σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας, να εξαντλεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση
τυχόν συγγενών. Οι από πλευράς του Δήμου υποχρεωτικές μορφές ενημέρωσης των συγγενών που
ισχύουν σωρευτικά είναι οι ακόλουθες:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

η τηλεφωνική επικοινωνία
η συστημένη επιστολή (πρώτη και δεύτερη ειδοποίηση)
η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του Κοιμητηρίου
η τοποθέτηση εγγράφου σε εμφανές σημείο του τάφου
Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο η εύρεση και ενημέρωση των
συγγενών και εφόσον έχουν παρέλθει έξι μήνες από τη λήξη της υποχρεωτικής τριετούς ταφής ή της
παράτασης ταφής του νεκρού συντάσσεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου κατάλογος αναγκαστικών εκταφών, οι οποίες για να διενεργηθούν πρέπει
να προηγηθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκόλληση του καταλόγου στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανές σημείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου τουλάχιστον δύο (2)
μήνες πριν την τέλεσή τους. Η άδεια ανακομιδής οστών στην οποία καθορίζεται – πέραν των
άλλων – η ημερομηνία και η ώρα εκταφής εκδίδεται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Δημοτικής
Κοινότητας.
ΑΡΘΡΟ 39ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ

Κανείς νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομισθεί στον αρμόδιο υπάλληλο του Κοιμητηρίου άδεια
ταφής και απόδειξη για την καταχώρηση του θανάτου του στα Ληξιαρχικά βιβλία.
ΑΡΘΡΟ 40ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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1. Η κατασκευή των μνημείων και προσαρτημάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον παραχωρούμενο
χώρο των τάφων όλων των κατηγοριών και γίνεται με φροντίδα και δαπάνες της οικογένειας του
θανόντος, με εξαίρεση τους τάφους των απόρων.
2. Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεων και διαμόρφωσης στα Δημοτικά Κοιμητήρια από τους οικείους των
ταφέντων νεκρών ενεργείται μετά από καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο ανάλογου χρηματικού ποσού
που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
επιβολής τελών και δικαιωμάτων.
Για την εκτέλεση των οποιονδήποτε έργων επί των τάφων διαρκούς ή τριετούς χρήσης, απαιτείται
έγκριση των σχεδίων της μελέτης από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο καθεμιάς Δημοτικής Κοινότητας και το Δήμαρχο ή τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Η οικοδόμηση μαυσωλείου (θόλου) σε οικογενειακό ή εθιμικό τάφο επιτρέπεται μετά από έγκριση των
σχεδίων από το Διευθυντή Περιβάλλοντος, τον Πρόεδρο καθεμιάς εκ των Δημοτικών μας Κοινοτήτων
και το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο μόνο στους χώρους που καθορίζονται από τα
προσαρτημένα στον παρόντα κανονισμό σχεδιαγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τους έχοντες τη
χρήση οικογενειακού τάφου, οι οποίοι επιθυμούν να αναγείρουν μνημείο. Ο επιθυμών την κατά τα
προηγούμενα εδάφια ανέγερση μνημείου ή μαυσωλείου, υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του
ισχύοντος Κανονισμού, των σχετικών νόμων και οφείλει να έχει καταβάλει προηγουμένως τα
καθοριζόμενα τέλη.
Πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου επί οικογενειακού ή εθιμικού τάφου, ανεξαρτήτως κατηγορίας
πρέπει να προσάγονται στο γραφείο του Διευθυντή Περιβάλλοντος σε δύο αντίτυπα τα σχέδια του
προς κατασκευή έργου, και το εργολαβικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους
και τον εργολάβο.
Απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου πριν από την τήρηση των ανωτέρω
υποχρεώσεων και την καταβολή των δικαιωμάτων του Δήμου που αποδεικνύεται μόνο από το σχετικό
γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 41ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΦΩΝ
1. Οι τάφοι διαρκούς ή τριετούς χρήσης κατασκευάζονται και διασκευάζονται με φροντίδα και δαπάνες
των ενδιαφερομένων από τεχνίτες-μαρμάρου οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου για την
τήρηση του παρόντος κανονισμού και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα τους κατάσταση.
2. Για την εκτέλεση των έργων, προαπαιτείται σχετική έγκριση των υποβαλλόμενων σχεδίων και των
προϋπολογισμών αυτών από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
3. Οι κατασκευαστές προκειμένου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στα δημοτικά κοιμητήρια θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ετήσιο Μητρώο Κατασκευαστών που τηρείται από την Υπηρεσία
των Κοιμητηρίων. Η εγγραφή τους μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία
των Κοιμητηρίων σχετική αίτηση εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η
προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών:
i.
ii.

Καταβολή του ειδικού τέλους/παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην Κανονιστική Απόφαση
περί τελών και δικαιωμάτων.
Εγγυητική επιστολή ποσού όπως ορίζεται στην Κανονιστική Απόφαση περί τελών και
δικαιωμάτων η οποία θα εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή
αναγνωρισμένη Τράπεζα ως "εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα
προκληθούν από τις εργασίες κατασκευής τάφων και την απομάκρυνση των υπολειπόμενων
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iii.
iv.
v.
vi.

υλικών" και η οποία θα επιστρέφεται στο τέλος του έτους, εφ’ όσον δεν υπάρχει καμία
εκκρεμότητα εκ μέρους του εργολήπτη, άλλως μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Φορολογική και ασφαλιστική Ενημερότητα.
Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος.
Πιστοποιητικό από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο οποίο ως αντικείμενα
δραστηριότητας θα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κατασκευής μαρμάρινων μνημείων.
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας
των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ότι θα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κανονισμού
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

4. Ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής τάφου ευθύνεται έναντι του Δήμου για την αποκατάσταση κάθε
κακοτεχνίας και την ανόρθωση κάθε βλάβης του Δήμου από καθίζηση τάφου ή κακοτεχνία.
5. Υπεύθυνος για την τήρηση των σχεδίων κατασκευής είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος των
Κοιμητηρίων.
6. Κάθε τυχόν διαφορά στον τρόπο της εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, όπως και του ελέγχου αυτών,
επιλύεται με αυτοψία, παρουσία του Προϊσταμένου των Κοιμητηρίων, του εντεταλμένου για τον έλεγχο
μηχανικού του Δήμου, των ενδιαφερομένων και με αυτοψία ή με την σύμφωνη γνώμη ενός Δημοτικού
Συμβούλου εντεταλμένου των Κοιμητηρίων. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά είτε σε μεμονωμένες
κατασκευές είτε σε κατασκευή περισσοτέρων τάφων.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του κανονισμού και μετά από συστάσεις, εφόσον δεν υπάρξει η
απαιτούμενη συμμόρφωση, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχουν το
δικαίωμα να απαγορεύσουν την είσοδο για εργασίες στο παρανομούντα εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 42ο
ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και λουλουδιών στο εγκεκριμένο τμήμα του τάφου. Η
φύτευση δένδρων απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η κοπή δέντρων χωρίς προηγούμενη έγκριση του
τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 43ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών Ιερών Ναών Αναστάσεως του Κυρίου (μη ενοριακός, Ν.
Σμύρνης) και Αγίου Κυριάκου της Μεταμορφώσεως Σωτήρος (μητροπολιτικός, Γλυφάδας) ασκείται από
τριμελή και πενταμελή Επιτροπή αντίστοιχα, από το Δήμο και το Μητροπολίτη για το Ελληνικό (άρθρο
1 ΝΔ284/1974 ΦΕΚ 17/74). Η πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από τον Εφημέριο του Ναού ή επί
περισσοτέρων Εφημέριων από αυτόν που ορίζει ο οικείος Μητροπολίτης) ως πρόεδρο και τέσσερα
λαϊκά μέλη, από τα οποία το μεν ένα διορίζεται από το οικείο Μητροπολιτικό Σύμβουλο, τα υπόλοιπα
τρία από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία.
Η Επιτροπή καλείται «Κοσμητεία του Ναού» και επιμελείται της ευκοσμίας και ευπρέπειας του ναού.
Τα έσοδα του Ναού, του οποίου η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
διοίκησης και διαχειρίσεις της δημοτικής και κοινοτικής περιούσιας, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο
για τη λειτουργιά και συντήρηση του Ναού και τις ανάγκες αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσεύματα, αυτά διατίθενται υπέρ Δημοτικών η Εκκλησιαστικών Ευαγών Ιδρυμάτων τις
περιφέρειας του Δήμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, διατίθενται υπέρ των Ιδρυμάτων
της Ιεράς Μητρόπολης (άρθρο 24, Κανονισμού υπ. Αριθμ. 79/1975 απόφασης του δημοτικού
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συμβούλιου Αργυρούπολης). Τα δικαιώματα χρήσεως του Δημοτικού Κοιμητηριού, των
εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου, καθώς και του νεκροταφειακού Ναού – μη ενοριακού – ρυθμίζονται
και καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 19
ΒΔ/201, 28-9-1958 «Περί κωδικός προσόδων κτλ». Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωμάτων του
Δημοτικού Κοιμητηρίου, τα οποία αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ενεργείται με βάση την
κείμενη νομοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων. Τα
δικαιώματα από τις ιεροπραξίες των ανωτέρων Ιερών Ναών καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έπειτα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Μητροπολίτη.
2. Για το κοιμητήριο Ελληνικού, οι μέγιστες διαστάσεις των ταφών τόσο για εκείνους τριετούς χρήσης όσο
και για τους εθιμικούς τάφους (οι τάφοι στους οποίους είναι θαμμένοι κάτοικοι ή δημότες ποντιακής
καταγωγής από τις πρώτες ή παλιές οικογένειες του Ελληνικού και ενυπάρχουν πάνω από εννέα
δεκαετίες με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Ένωση Ποντίων Σουρμένων», ιδρύσεως 1924 και των
πρώτων αποικιστών στο Ελληνικό στα πλαίσια του «ταφικού εθίμου»), είναι 2,00 μ. μήκος, 1,00 μ.
πλάτος και βάθος 1,80 μ. περίπου. Οι τάφοι όπου αυτό είναι δυνατό θα έχουν μεταξύ τους απόσταση
κατά πλάτος 0,30 μ. τουλάχιστον που θα μετριέται από την εξωτερική πλευρά της κατασκευής του
τάφου.
3. Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών νεκροταφείων και τα ακόλουθα:
α) Δικαίωμα ταφών τριετούς ταφής.
β) Δικαίωμα οικογενειακών και εθιμίκως ταφών δημοτών και ετεροδημοτών.
γ) Τέλος ενταφιασμού
δ) Τέλος ανακομιδής
ε) Τέλος παράτασης ανακομιδής.
στ) Τέλος παράτασης ταφής σε οικογενειακούς τάφους τριετίας, εθιμικούς και νέων.
ζ) Τέλος αφής κανδηλιών.
η) Τέλος φύλαξης οστών.
θ) Τέλος φύλαξης στο ψυγείο νεκρών.
ι) Τέλος νέας κατασκευής.
κ) Τέλος ανακατασκευής .
λ) Τέλος καθαριότητας.
μ) Παράβολο άδειας εισόδου εργοληπτών.
ν) Τέλη χρήσης ναού (νεκροθαλάμους, χρήση ψυκτικού θαλάμου κ.τ.λ.)
Τα παραπάνω δικαιώματα και τέλη καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.
4. Το χρηματικό ποσό το οποίο προέρχεται από τη διάθεση κεριών, στο Ιερό ναό του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Αργυρούπολης, βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του Δήμου. Το αντίτιμο των
κεριών ρίπτεται μέσα σε καλά ασφαλισμένο κιβωτίδιο που κλείνεται με τρεις κλειδαριές. Η
αποσφράγιση αυτού και η καταμέτρηση του περιεχομένου χρηματικού ποσού γίνεται κάθε μήνα, από
τριμελή επιτροπή που αποτελείται από δυο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό
συμβούλιο και ένα δημοτικό υπάλληλο, που ορίζεται από το Δήμαρχο. Για τη καταμέτρηση
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο καταχωρείται τη ίδια μέρα στο πρωτόκολλο
αλληλογραφίας του Δήμου. Σε αυτό αναγράφεται το συνολικό ποσό που καταμετρήθηκε και ο αριθμός
του σχετικού τριπλότυπου εισπράξεως που θα εκδοθεί από το οικείο Δημοτικό Εισπράκτορα, προς
εισαγωγή του ως εσόδου στη Δημοτική Διαχείριση. Στο πρωτόκολλο αυτό αναγράφεται επίσης η
ημερομηνία της αμέσως προηγούμενης καταμέτρησης. Ανά ένα κλειδί από κάθε κλειδαριά φυλάσσει το
κάθε μέλος της παραπάνω επιτροπής.
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5. Το δικαίωμα της διαχειρίσεως της αφής των καντηλιών ανήκει στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Υπάλληλοι της υπηρεσίας Δημοτικών Κοιμητηρίων θα αναλάβουν την αφή των κανδηλιών κατά τομείς,
όπως θα διαμορφώνονται από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων. Όσοι δημότες επιθυμούν το άναμμα
καντηλιού σε τάφο οικείου τους θα υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηριών
και θα καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος. Η τιμή του τέλους θα καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την αφή των καντηλιών και
προκειμένου ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης να διευκολύνει τη οικονομική ενίσχυση απόρων και
άνεργων οικογενειών και ατόμων που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα της Επιτροπής Πρόνοιας
του Δήμου, θα αμείβονται απ’ ευθείας από τον εντολέα. Η επιλογή των καντηλαναφτών θα γίνεται
κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με απόφαση
Δήμαρχου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Πρόνοιας, η οποία θα αποτυπώνει την ατομική,
οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υποψήφιων καντηλαναφτών. Η ανωτέρω επιλογή θα
γίνεται για το χρονικό διάστημα δυο ετών, μετά τη πάροδο των οποίων κάθε περίπτωση θα
επανελέγχεται. Κάθε καντηλανάφτης δύναται να ανάβει το μέγιστο τριάντα (30) καντήλια. Η μεγίστη
τιμή για το άναμμα των καντηλιών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τέλος απαγορεύεται ρητά σε
υπαλλήλους του Δήμου, μόνιμους ή έκτατους, να ανάβουν καντήλια έναντι ανταλλάγματος αλλά και
χωρίς αντάλλαγμα. Η τήρηση των ανωτέρων διατάξεων θα ελέγχεται από την υπηρεσία με τη
συνδρομή των αρμόδιων Δημοτικών και Κρατικών οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 44ο
ΤΑΦΙΚΟ ΕΘΙΜΟ
Το "ταφικό έθιμο" είναι ένα συμποσιακό έθιμο/γιορτή που διατηρεί το θρησκευτικό του χαρακτήρα και
τελείται κάθε Κυριακή του Θωμά στο Κοιμητήριο του Ελληνικού με πρωτοβουλία των Ποντίων των
Σουρμένων και την υποστήριξη του Δήμου.
Το έθιμο συνίσταται στην εν πομπή μετάβαση του Λαού των Δημοτικών Αρχόντων και του Κλήρου από
την εκκλησία στο Κοιμητήριο για την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης "υπέρ των αναπαυθέντων εν τω
κοιμητηρίω τούτο και των απανταχού της γης κεκοιμημένων Ποντίων αδελφών". Στη συνέχεια και μετά
την τέλεση του καθιερωμένου τρισάγιου σε κάθε τάφο, με φροντίδα των οικείων του κάθε κεκοιμημένου, οι
συγγενείς του νεκρού αφού στρώσουν στον οικογενειακό τάφο τραπεζομάντηλο απλώνουν επάνω τα
προσκομισθέντα τρόφιμα και ποτά που έφτιαξαν προς τιμήν του νεκρού και ξεκινούν το συμποσιασμό
ενθυμούμενοι στιγμές του νεκρού ή μιλώντας γενικά για τον κεκοιμημένο.
Το έθιμο συνηθίζονταν να τελείται στις αλησμόνητες πατρίδες και τον Πόντο, καθώς και σε άλλες
ελληνικές περιοχές στο πλαίσιο των λεγόμενων νεκρολατρικών εθίμων, αλλά έχει τις ρίζες του βαθιά στις
ιωνικές πόλεις της αρχαιότητας και κατά την παράδοση αναγγέλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ανόδου των
νεκρών στον πάνω κόσμο ή τη χρονική περίοδο που οι κεκοιμημένοι μπορούν να ακούσουν τους
ζωντανούς.
Τόσο αυτό καθ' αυτό το "ταφικό έθιμο" όσο και οι εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν έχουν τελετουργικό
χαρακτήρα που δέον να τηρείται απαρέγκλιτα.

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 45ο
Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για
την εφαρμογή του παρόντος, όπου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτή λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 46ο
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια του δικαιώματος
χρήσης για όλους τους δικαιούχους και το σχετικό δικαίωμα χρήσης του χώρου επανέρχεται στο Δήμο με
όλα τα επ’ αυτού ευρισκόμενα χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 47ο
Με κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τέλη
χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΑΡΘΡΟ 48ο
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Απόφασή του μπορεί να καταργεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί και
να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος Κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο θέμα
δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό.
το παρόν Σχέδιο υπογράφεται από τους κατωτέρω και δίδεται προς διαβούλευση
Εισηγητής/ Συντάκτης

Δ/ντής
Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας

Μάκης Ιορδανίδης

Γιώργος Παρούσης

Η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Αργυρούπολης

Η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ελληνικού

Ο Δήμαρχος

Ηρώ Κατσαρού

Ελένη Κορίλη

Γιάννης Κωνσταντάτος
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Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Κοιμητηρίων
Γιώργος Σαραφίδης

