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ΚΕΦ. Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη
λειτουργία και τη διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 άρθρο 75 παρ. 8 ΦΕΚ
114 Α) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ.582/68, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη
που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 459 του ποινικού κώδικα.
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. 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».
2. Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών»
3. Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»
4. Άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών
ανθρώπων»
6. Άρθρο 35 του Ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4144/2013
7. Ν. 547/1977 <<περί διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων>>
8. Α. 5/1210/1978 (ΦΕΚ Β 424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών
Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων»
9. Του
άρθρου
και Ενοριών».

14

του

κανονισμού

8/1979

«Περί

Ιερών

Ναών

10. Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα
11. Ν. 3463/2006 : κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
12. Ν. 3852/2010 : Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
13.Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
14. Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο
γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.
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15. Την υπ. Αρ.: 4850/97 και 4849/97, αποφάσεις του ΣτΕ κι η υπ. Αρ. 316/95
γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής (Αστικός κώδικας
άρθρο 966), επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του αστικού κώδικα μπορεί να αποκτάται
ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χρόνου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση της
κοινής τους χρήσης και της ιδιότητας τους ως κοινοχρήστων.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος.
3. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός
οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε
δεκτικός εννόμων σχέσεων όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η
υποθήκευση.
4. Οστεοφυλάκιο είναι ο στεγασμένος κλειστός χώρος του κοιμητηρίου με κατάλληλες
υποδοχές φύλαξης οστών μετά την ανακομιδή.
5. Οστεοθυρίδες είναι κατάλληλα κιβώτια κατασκευασμένα σύμφωνα
προδιαγραφές (π.χ. από λευκό μάρμαρο), σε ειδικό χώρο κοιμητηρίου.

με

τις

6. Χωνευτήρι είναι ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου που θα χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση των οστών ανακομιζόμενων νεκρών.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.
1. Τα Κοιμητήρια του παρόντος κανονισμού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τα διοικεί και τα διαχειρίζεται μαζί με τις αρμόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσίες του, όσον αφορά διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικά
θέματα.
Η λειτουργία του κοιμητηρίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, εποπτεύει όλες τις
δραστηριότητες των κοιμητηρίων και υποβάλλει, κατόπιν εισηγήσεων των εκάστοτε
προέδρων – εφόρων Τ.Κ ή Δ.Κ, που είναι και οι τοπικοί υπεύθυνοι λειτουργίας των
κοιμητηρίων, την τελική εισήγηση και πρόταση κάθε φύσεως, για την εύρυθμη και ομαλή
λειτουργία του Κοιμητηρίου, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Υπεύθυνος για την οργάνωση και την ορθή λειτουργία των κοιμητηρίων και την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι ο έφορος (εκάστοτε πρόεδρος
κάθε Δ.Κ./Τ.Κ), σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Οι Ιεροί Ναοί τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας ως
Κοιμητηριακοί Ναοί, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρησή τους. Οι
Εφημέριοι, οι Ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό των Ιερών Ναών διατίθενται από την
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Ιερά Μητρόπολη. Τα έσοδα από τον στολισμό της εκκλησίας και τα κεριά, καθώς και κάθε
άλλο έσοδο από τους Ναούς, εισπράττονται και διαχειρίζονται από την Ιερά Μητρόπολη.
Επίσης η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Γραφείου των
Ιερέων, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω
κοιμητήρια:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ -ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ
Χώρα Νέο – Τίμιος Σταυρός
Τίμιος Σταυρός
Πλατεία Ευριπαίου
Χώρα – Άγιος Χρυσόστομος
(Πρωτοδικείου)
Αγγιδίων
Αγγίδια
Άγιος Αρσένιος
Κάτω χωριό
Βίβλος
Παναγία
Γαλανάδο
Περιοχή Χριστού
Γλινάδο
Περιοχή Χριστού
Γαλήνη
Παναγία Αταλιώτισσα
Εγγαρές
Κοίμηση Θεοτόκου
Κινίδαρος
Αγ. Γεώργιος
Άγιος Θαλλέλαιος
Μέλανες
(παλιό)
Άγιος Θαλλέλαιος
Μέλανες
(νέο)
Μέλανες
Άγιος Νικόλαος
Μέλανες
Αγία Ειρήνη
Ποταμιά
Άγιος Δημήτριος
Ποταμιά
Κάτω Ποταμιά
Ποταμιά
Άνω Ποταμιά
Σαγκρί
Ταξιάρχης
Χαλκείου
Άγιος Χαράλαμπος
Χαλκείου
Καλόξυλος
Χαλκείου
Ακάδημοι (ανενεργό)
Αγ. Παχώμιος
Χαλκείου
(ανενεργό)
Χαλκείου
Χειμμάρου
Δαμαριώνα
Αγία Αικατερίνη
Αγ. ΠροκόπιοςΔαμαριώνα
Βουρβουριά
Πέτρου & Παύλου Κορωνίδας
Απόλλωνας
Αγ. Χαράλαμπος –
Κορωνίδας
Χίλια Βρύση
Κορωνίδας
Αγ. Γεώργιος
Μονής
Παναγία Δροσιανή
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Απεράθου (παλιό)
Απεράθου (νέο)
Κεραμωτής
Μέσης
Σκαδού
Φιλωτίου
Κορώνου
Δαμαλά
Δανακού
Κουφωνήσια
Σχοινούσα
Ηράκλεια
Ηράκλεια
Δονούσα

Παναγία
Αϊ Λιάς
Κεραμωτή
Αγ. Παρασκευή
Παναγία
Φιλώτι
Αγ. Νεκτάριος
Αγ. Ειρήνη
Δανακός
Αγ. Νικόλαος-Λουτρό
Αγ.Τριάδα
Αγ. Γεώργιος
Παναγία
Σταυρός

ΚΕΦ. Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
1. Οι παραχωρούμενοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα Δημοτικά
Κοιμητήρια, καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενα
από τις τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και εγκεκριμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Τα παραπάνω τοπογραφικά ταφολόγια κι όπως αυτά εγκρίνονται , εφαρμόζονται πιστά
στους Νεκροταφιακούς χώρους, από τους εκάστοτε εφόρους ή από τις Υπηρεσίες του
Κοιμητηρίου, όπου αυτές υπάρχουν και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση από
αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Επέχουν θέση ρυμοτομικών διαγραμμάτων των
Δημοτικών Κοιμητηρίων και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή
ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων ή τη συγχώνευση τους ή την ενοποίησή
τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των Κοιμητηρίων.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ
1. Στα Δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα πρόσωπα, ανεξάρτητα από
εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6 παρ. Α.Ν. 582/1968). Ο Δήμος Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού σε κάθε αποθανόντα που
ήταν Δημότης ή μη, και παντός άλλου, εντός της περιφέρειας του, θανόντος ανθρώπου,
ανεξαρτήτως αν ο θανών ήταν ημεδαπός ή αλλοδαπός χριστιανός ή μη.
2. Για τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή των αλλόθρησκων υποχρεούνται, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητροπόλεως, να καθορίσουν ιδιαίτερο χώρο εντός του
Δημοτικού ή κοινοτικού κοιμητηρίου.
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Η έγκριση του αιτήματος για την ταφή νεκρού, που κατοικούσε ή ήταν δημότης άλλου
δήμου, θα χορηγείται από τον εκάστοτε έφορο και μόνο εφόσον υφίσταται διαθέσιμος
προς παραχώρηση χώρος.
3. Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, με
εξαίρεση των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων, καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων
προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες
στο ίδρυμα.
4. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής , αμέσως μετά από αυτή (άρθρο 2
παρ 2 ΑΝ 445/1968).
5. Ενταφιασμός δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομιστεί στον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου
(έφορος), η κατά νόμο ληξιαρχική πράξη θανάτου και εφόσον έχει δοθεί αύξοντας αριθμός
τάφου.
6. Για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, προσκομίζεται υποχρεωτικά στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (ληξιαρχείο), το πιστοποιητικό θανάτου (σύμφωνα με το
άρθρο 35 του Ν.344/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4144/13), μαζί με το
αποδεικτικό πληρωμής των τελών χρήσης ταφής.
7. Η
ληξιαρχική
πράξη
θανάτου
εξουσιοδοτημένο γραφείο τελετών.

παραδίδεται

σε

συγγενή

ή

σε

8. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή
Υγειονομικό κανονισμό γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Στις περιπτώσεις αυτές
απαγορεύεται η μεταφορά του θανόντα, το φέρετρο δεν ανοίγεται και απαγορεύεται η
εκταφή πριν την παρέλευση της δεκαετίας.
9. Για κάθε νέα ταφή χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, κατάλληλο, μη κορεσμένο χώμα
ή η ταφή να γίνεται όπως προβλέπεται, από τη μελέτη και κατασκευή των τάφων κάθε
κοιμητηρίου, εφόσον πρόκειται περί εγκεκριμένων και νέων κατασκευών. Ορίζεται ότι κάθε
νέα ταφή θα γίνεται στην παλαιότερη κενή θέση, εκτός περιπτώσεων που συντρέχουν
αιτιολογημένα ειδικοί λόγοι.
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΦΟΙ
1. Οι τάφοι είναι προσωρινοί τετραετούς (4) ταφής με δικαίωμα παράτασης ανά έτος, το

πολύ για δύο (2) χρόνια πλέον της τετραετίας, εκτός απολύτου δικαιολογημένης ειδικής
περίπτωσης και πάντα στην ευχέρεια του υπεύθυνου εφόρου.
2. Οι συνηθισμένοι τάφοι θα έχουν διαστάσεις για τους ενήλικες μήκος 2,20 μ. και πλάτος

1,0 μ. και για τα παιδιά μήκος 1,10 μ. και πλάτος 0,50 μ. γενικό δε βάθος 1,80 μ. περίπου.
3. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού και όπου δεν είναι ¨σαρκοφάγοι¨, θα

γεμίζουν καλά με κατάλληλα γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από
αυτή θα σχηματίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
4. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,50 μ. που θα μετριέται από τα

όρια της εκσκαφής.
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5. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές

υλικό.
ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ - ΤΑΦΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατό να
αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής
(σύσταση οικογενειακού τάφου), εφόσον επαρκεί ο αναγκαίος χώρος για τον ενταφιασμό
των νεκρών.
2. Γενικά, ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόμενο δικαίωμα χρήσης δεν
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και
απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς
(κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του.
3. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των κοιμητηρίων, υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αναφορικά με το οικονομικό αντικείμενο. Στην
περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως αρχικός δικαιούχος για την προσμέτρηση
του χρόνου διαρκείας του οικογενειακού τάφου, θεωρείται αυτός που ενταφιάστηκε για
πρώτη φορά σ’ αυτόν.
4. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθμό των οικογενειακών τάφων που
μπορούν να διατεθούν ανά κοιμητήριο. (Μετά από τη διαβούλευση να καθοριστεί το
ποσοστό των προς παραχώρηση οικογενειακών τάφων). Η παραχώρηση ενεργείται μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Μετά από εισήγηση του τοπικού συμβουλίου, που θα
βεβαιώνει τον διατιθέμενο αριθμό οικογενειακών τάφων (και εφόσον υπάρχει
οικογενειακός τάφος), εγκρίνεται η διάθεσή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
συντάσσεται η παραχώρηση από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Σε περίπτωση, που
υπάρχουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι θα διενεργείται κλήρωση ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται: α) από το
αποδεικτικό είσπραξης του τέλους από την ταμειακή υπηρεσία, β) από την πράξη
παραχώρησης.
6. Απαγορεύεται η καταχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΤΑΦΟΥ: max όσο δύο τάφοι, με διάδρομο προσπέλασης.
7. Στους οικογενειακούς τάφους, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σε αυτούς
μόνο:
α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση,
β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού
γ) των κατ' ευθεία γραμμή ανιόντων του (οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά κ.λ.π. του
δικαιούχου).
δ) των κατ' ευθεία γραμμή κατιόντων του, νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και
αναγνωρισθέντων προσώπων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών.
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ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου, του προσώπου προς το οποίο έγινε
η παραχώρηση
στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια,
εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος
και οι κατιόντες αυτού.
Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής στους οικογενειακούς
τάφους.
8. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, δύναται να
επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων
συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και με
άλλον βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, εφόσον υπάρχει η παραπάνω
αναφερόμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου
και των κατιόντων του με την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώματος όχι μικρότερου από το
μισό αυτού που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού
τάφου. (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68).
9 . Ο βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζομένων αποδεικνύεται
από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων
ενώπιων της αρμόδιας αρχής.
10. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου, καθώς επίσης και όλοι οι
δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος από την
τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν του δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως αυτού, το
δικαίωμα χρήσεως περιέρχεται στο Δήμο ο οποίος δύναται να τον μετατρέπει σε τάφο
τετραετούς χρήσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από το νόμο ή τον παρόντα
κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις τοπικές
εφημερίδες ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια. Η διαπίστωση
γίνεται με απόφαση του τοπικού συμβουλίου, την οποία και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει την περαιτέρω χρήση του τάφου.
11. Στην περίπτωση εκ νέου παραχώρησης του χώρου οι κληρονόμοι του τελευταίου
δικαιούχου εφόσον το ζητήσουν, έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως, έναντι οποιουδήποτε
άλλου.
12. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσης
των, περιέρχονται στο Δήμο για περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
13. Στους τάφους που καθοιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο, δεν δίδεται καμία
αποζημίωση για κτίσματα και κατασκευές που υπάρχουν.
14. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων, δεν καταστρέφονται, ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου.
15. Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο τελευταίος δικαιούχος
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δεν κατέλειπε δικαιούχους περιέχονται επίσης στο Δήμο, εφόσον παρέλθει ο
προβλεπόμενος χρόνος από την τελευταία ταφή και διατίθενται εκ νέου.
16.Σε περίπτωση κατάργησης του Κοιμητηρίου, ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία
περίπτωση να μεταφέρει τους οικογενειακούς τάφους και τα μνημεία αυτών σε άλλο
Κοιμητήριο, ούτε και την παραχώρηση χώρου για την σύσταση του οικογενειακού τάφου
στο νέο Κοιμητήριο.
17.Οποιεσδήποτε πρόχειρες υπέργειες κατασκευές, έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα εντός
κοιμητηρίων (π.χ. για χρήση οστεοφυλακίου), τότε θεωρούνται εκτός προδιαγραφών και
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και υποχρεωτικά αυτές καθαιρούνται άμεσα με
μέριμνα και δαπάνες των οικείων των θανόντων.
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εκδήλωση τιμής υπέρ προσώπων οι οποίοι
με την εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στο Δήμο, την κοινωνία ή το έθνος γενικότερα (ΑΠ 1331/80 Νο Β 29 σελ. 668).
2. Αποβιώσαντες διατελέσαντες εν ενεργεία Δήμαρχοι ενταφιάζονται και εκταφιάζονται
δωρεάν για μια τετραετία, χωρίς να απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Αποβιώσαντες εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Πρόεδροι
Δημοτικών Συμβουλίων και μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου ενταφιάζονται και εκταφιάζονται
για μια τετραετία δωρεάν, χωρίς να απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η ταφή και εκταφή των νεκρών αξιωματικών και οπλιτών σε ώρα καθήκοντος του
Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, γίνεται
δωρεάν.
5. Οι άποροι με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό απορίας από την
αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας και εντολή του αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές
υπηρεσίες. Σε ειδικές και έκτακτες αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι
εφικτή η άμεση προσκόμιση του αναφερόμενου πιστοποιητικού, τότε η δωρεάν ταφή
μπορεί να γίνει, με εντολή του δημάρχου ή του αντιδημάρχου που τον αναπληρώνει.
Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος για τον αποβιώσαντα, να έχει
καταθέσει την αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της πρόνοιας, για την έκδοση του
πιστοποιητικού και να την υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πριν την ταφή.
Στη συνέχεια, είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση του πρωτότυπου αυτού πιστοποιητικού
στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται για τον άπορο κανένας συγγενής, και
αποδεδειγμένα δεν υφίσταται, η ταφή διενεργείται με έξοδα του Δήμου.
6. Τέλος, δωρεάν γίνεται η ταφή και εκταφή παιδιών έως δέκα (10) ετών.
7. Η ταφή των παραπάνω γίνεται δωρεάν μέχρι τέσσερα (4) έτη. Μετά τη λήξη της
τετραετίας από την ταφή, οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή
ή για τη χορήγηση παράτασης της ταφής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας
υποχρεωτικά το σχετικό τέλος.
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8. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται
με την ανακομιδή του νεκρού.
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να διαθέτουν το κατάλληλο έντυπο
υλικό και να ενημερώνουν τους συγγενείς του νεκρού κατά την έκδοση της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου, για το νομικό καθεστώς των εκταφών και των παρατάσεων που προβλέπει
ο παρόν Κανονισμός και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως.
2. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεούνται πριν από την λήξη της υποχρεωτικής τετραετούς
ταφής να επικοινωνήσουν με το Δήμο για να δηλώσουν με σχετική αίτηση τους, τη βούληση
τους, σχετικά με το νεκρό τους.
3. Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται ανά έτος για τα επόμενα δύο (2) έτη το πολύ
πλέον της τετραετίας, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή συνέχεια των
ταφών.
4. Πριν από την λήξη της ετήσιας κάθε φορά παράτασης, οι συγγενείς των νεκρών
υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το Δήμο για να δηλώσουν την βούληση τους για τυχόν
παράταση για ένα επιπλέον χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση το πολύ δύο ετών ή για την
εκταφή και φύλαξη των οστών του νεκρού.
5. Η παράταση της ταφής χορηγείται από τον έφορο του Δήμου μετά από έγγραφη αίτηση
των συγγενών η οποία και θα πρέπει να κατατίθεται, εντός δύο (2) μηνών πριν από την
λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της ετήσιας παράτασης. Τα τέλη παράτασης
καταβάλλονται βάση της προκαθορισμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που
ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του διπλότυπου πληρωμής.
6. Αν δεν ζητηθεί παράταση ταφής (έγγραφη αίτηση από συγγενή) και για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργήθηκε η εκταφή του νεκρού, ο συγγενής αφού καταβάλει το αναλογούν
δικαίωμα ταφής για την μέχρι τότε παραμονή, μπορεί να ζητήσει την επιπλέον παραμονή
του νεκρού.

ΚΕΦ. Γ΄
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
1. Η ανακομιδή των οστών και η μετακομιδή των νεκρών ενεργείται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου
από την ταφή και την προσκόμιση διπλότυπου εισπράξεως από το Δήμο δικαιωμάτων
εκταφής.
2. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον
Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό επιτρέπεται η εκταφή μόνον μετά την παρέλευση τριετίας.
Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό
Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση της δεκαετίας.
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3. Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της λήξης του
καθορισμένου χρόνου, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως,
μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά την καταβολή ειδικού τέλους, το
οποίο καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος δικαιώματος εκταφής και κατόπιν της
σχετικής άδειας του εισαγγελέως (άρθρο 5 και 8 του 28-3/5-5-1834 Β.Δ.).
4. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση (άρθρο 12, του παρόντος κανονισμού), του
πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί
«ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να
φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής.
6. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για
την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το
δηλώνουν εγγράφως στο Δήμο χωρίς να απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής.
7. Σε περίπτωση απόρου του οποίου η ταφή έχει γίνει με έξοδα του Δήμου, επίσης η
εκταφή γίνεται με μέριμνα και έξοδα του δήμου.
8. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ενδιαφερομένων συγγενών για την εκταφή του νεκρού,
υπερισχύει η γνώμη, του σύμφωνα με το νόμο, πλησιέστερου συγγενή.
9. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις
δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.
10.Εάν κατά την ανόρυξη τάφου στον προβλεπόμενο χρόνο για την ανακομιδή των οστών
του εντός αυτού ταφέντος νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα αυτό δεν έχει διαλυθεί, τότε
σταματά η διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραμένει ατελώς για έναν επιπλέον χρόνο. Η
διαδικασία ακολουθείται μέχρι την οριστική και πλήρη αποστέωση του νεκρού.
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΚΤΑΦΕΣ
1. Μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της
δωρεάν ταφής ή της παράτασης ταφής, εάν οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να
δηλώσουν παράταση ή εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και
να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι .
2. Με την εκπνοή του προκαθορισμένου χρόνου ταφής ή παράτασης και πριν από τη
διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο
μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία,
αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 15: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ
1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μεταφορά των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.
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2. Η μεταφορά οστών μετά την πάροδο της τετραετούς ταφής, επιτρέπεται εφόσον κατά τη
μεταφορά τηρούνται διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και
ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».
3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά οστών σε άλλο Κοιμητήριο όσων έχουν αποβιώσει από
λοιμώδες νόσημα.
4. Για τη μεταφορά οστών εκτός του Κοιμητηρίου, με σκοπό τη φύλαξη αυτών σε άλλο
Κοιμητήριο, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Κοιμητηρίου υποδοχής,
πιστοποιητικού απολύμανσης από το γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας
Νάξου και η τοποθέτηση αυτών εντός κατάλληλου στεγανού κιβωτίου.
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται κατόπιν της αιτήσεως των
ενδιαφερόμενων συγγενών (άρθρο 12, του παρόντος κανονισμού) και με την επιμέλεια του
εκάστοτε έφορου ή της υπηρεσίας κοιμητηρίου, αν αυτή υφίσταται, στα οστεοφυλάκια
ή
στις
οστεοθήκες
ή
στους οικογενειακούς τάφους (εφόσον πρόκειται για
οικογενειακό τάφο). Στις περιπτώσεις καύσης νεκρών είναι δυνατή η φύλαξη τέφρας στο
οστεοφυλάκιο ή στις οστεοθυρίδες. Αν δε ζητηθεί να φυλαχθούν τα οστά, μετά την
ανακομιδή τοποθετούνται στο χωνευτήριο ( άρθρο 1 παρ.12 ΚΥΑ Α5/121ΟΙ1978).
Α) ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ
1. Η φύλαξη των οστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και ενεργείται με την
επιμέλεια του εκάστοτε έφορου ή της υπηρεσίας κοιμητηρίου, αν αυτή υφίσταται, σε
ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο) και σε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου τύπου. Τα κιβώτια
κατασκευάζονται με ευθύνη και έξοδα των οικείων του θανόντα. Το υλικό και οι διαστάσεις
τους δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης, οστεοθήκες θα μπορούν να
κατασκευαστούν από το Δήμο σε όλη την επιφάνεια (εσωτερικά) της περίφραξης του κάθε
νεκροταφείου και όπου κρίνεται εφικτό. Τα τέλη φύλαξης θα είναι ανάλογα των
οστεοφυλακίων.
2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και φύλαξη στο ίδιο κιβώτιο οστών περισσοτέρων του
ενός νεκρού.
3. Τα τέλη φύλαξης θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο γίνεται για μια πενταετία και καταβάλλονται
τέλη φύλαξης. Επιτρέπεται περαιτέρω φύλαξη των οστών (παράταση) από ένα έως πέντε
έτη, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση συνολικώς 10ετούς φύλαξης, με την καταβολή ετήσιου
τέλους παράτασης φύλαξης οστών.
5. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεούνται πριν από την λήξη της πενταετής φύλαξης να
επικοινωνήσουν με το κοιμητήριο για να δηλώσουν με σχετική αίτηση τους, εάν επιθυμούν
την ετήσια παράταση φύλαξης καταβάλλοντας το σχετικό τέλος.
6. Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεούνται με αίτηση τους πριν από την λήξη της ετήσιας
κάθε φορά παράτασης φύλαξης, να δηλώνουν τη βούληση τους για την ανανέωση της
φύλαξης των οστών ή για την τοποθέτηση τους στο χωνευτήρι.
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7. Μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της πενταετούς φύλαξης των οστών
ή της παράτασης της φύλαξης των οστών, εάν οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να
δηλώσουν παράταση, δύναται η υπηρεσία να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.
8. Με την εκπνοή της πενταετούς φύλαξης ή παράτασης και πριν από την τοποθέτηση των
οστών στο χωνευτήρι, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την
ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, αποτελούν
ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.
9. Τα κιβώτια και οι θέσεις των ραφιών επί των οποίων τοποθετούνται τα οστά, θα είναι
αριθμημένα. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των
επισκεπτών.
Β) ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ
1. Η φύλαξη των οστών μπορεί να ενεργείται και σε ειδικό χώρο (οστεοθυρίδες, εφόσον
υπάρχουν) και μέσα σε κιβώτια κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά, κατά προτίμηση
λευκό μάρμαρο, λευκό τσιμέντο, διαστάσεων 0,25 εκ. Χ 0,57 εκ. Χ 0,36 εκ., με πόρτα
διαστάσεων 0,60 εκ. Χ 0,30 εκ. Χ 0,30 εκ. που κλείνει με μάνδαλο στο πάνω μέρος και
κλειδαριά. Οι θυρίδες θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους κατά χρονική
προτεραιότητα, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου των υποβληθέντων αιτήσεων.
2. Μετά τη λήξη της χρήσης των οστεοθυρίδων, θα πρέπει να παραδίδονται
στην αρχική τους κατάσταση.
Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
1. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται μέσα στους οικογενειακούς τάφους, εφόσον
υπάρχει συγκατάθεση από τους δικαιούχους.

ΑΡΘΡΟ 17: ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΑ
1. Στα κοιμητήρια υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και όπου δύναται, μέσα στο
έδαφος για την τοποθέτηση οστών των ανακομισθέντων νεκρών (χωνευτήρια).
2. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι ενεργείται μετά από αίτηση των συγγενών, είτε
μετά την εκταφή, είτε αφού έχει λήξει η παραμονή των οστών στο οστεοφυλάκιο.
3. Στην περίπτωση των απόρων για τους οποίους έχει ενεργήσει ο Δήμος, επίσης με
μέριμνά του τοποθετούνται τα οστά στο χωνευτήρι.

ΚΕΦ. Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18: ΜΝΗΜΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Απαγορεύεται η ανέγερση μνημείων στους τάφους τετραετούς ταφής. Επιτρέπεται η
τοποθέτηση μαρμάρινων ειδών (κηροστάτες, καντηλιέρες, ανθοδοχεία, κ.α.)
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2. Οι τετραετούς χρήσης τάφοι, καθώς και οι οικογενειακοί τάφοι για την απαραίτητη
κατά το δυνατόν ομοιομορφία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές
προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται από την ¨Επιτροπή Ποιότητας Ζωής¨ του Δήμου και
απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτές.
3. Κάθε κατασκευή που τοποθετείται σε τάφο και δεν πληρεί τις καθορισμένες
προδιαγραφές, αφαιρείται με ευθύνη του κατασκευαστή και πληρώνεται από το συγγενή
του νεκρού. Αν αυτό δεν γίνει εντός δύο ημερών από την ειδοποίηση αφαιρείται από το
Δήμο και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού. Στον κατασκευαστή
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500,00 €
4. Η εισαγωγή ακατέργαστων υλικών στο κοιμητήριο για την επεξεργασία τους δεν
επιτρέπεται. Η εργασία των εργολάβων στους τάφους θα περιορίζεται μόνο στην
τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στους
διαδρόμους.
5. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών μέσα στο χώρο του κοιμητηρίου.
6. Μετά το πέρας των εργασιών στον τάφο, που ορίζεται από την άδεια, ο λαβών την
άδεια οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα επιβολής προστίμου και της επιβάρυνσης των συγγενών με τη χρέωση
οικονομικού ποσού, που κατ’ ελάχιστο ορίζεται στα 150€.
7. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, γιατί δυσχεραίνεται η διάλυση
του σώματος.
8. Οι τάφοι έχουν ορισμένες διαστάσεις και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, προσθήκη ή
αλλοίωση των διαστάσεων αυτών. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων αυτή θα
επιτυγχάνεται δια μικρού σενάζ, κρασπέδων κ.λ.π, πάντοτε δε, η θέση ταφής δεν θα
καλύπτεται με μπετόν. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων
έργων, ως και ελέγχου τούτων, επιλύεται με αυτοψία και κατόπιν εισήγησης του εφόρου.
Σε περίπτωση που οι τάφοι έχουν διαστάσεις, μεγαλύτερες από του άρθρου 9 του
παρόντος κανονισμού, τότε το κάθε τετραγωνικό, επιπλέον, θα χρεώνεται με 300€.
9. Κάθε τι που θα αναγράφεται επί των μαρμάρινων πλακιδίων θα συντάσσεται στην
Ελληνική γλώσσα, εκτός της περίπτωσης που ο νεκρός είναι αλλοδαπός, οπότε επιτρέπεται
ξενόγλωσση επιγραφή με ύπαρξη όμως αντίστοιχης ελληνικής μετάφρασης.
10.Οι κατασκευαστές θα εργάζονται στο κοιμητήριο όλες τις ημέρες εκτός Κυριακής και
επισήμων αργιών και από ώρα 08.30 -14.00.
11.Κάθε εργασία γενικά μέσα στο κοιμητήριο θα αποπερατώνεται σε χρονικό διάστημα
μέχρι δυο εβδομάδων. Τα υλικά μεταφέρονται στο χώρο του κοιμητηρίου την 1η ημέρα των
εργασιών και απομακρύνονται στο σύνολό τους, παράλληλα με την περάτωση των
εργασιών.
12.Για την καλή εκτέλεση και την επίβλεψη γενικά των κατασκευών, καθώς και την
αποτροπή των αυθαιρέτων δομήσεων υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε έφορος.
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13.Τάφοι οι οποίοι χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας,
πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως, άμεσα,
διαφορετικά οι εργασίες εκτελούνται από το Δήμο με δαπάνες και για λογαριασμό των
υπόχρεων, εφαρμοζόμενων εν προκειμένω των σχετικών περί βεβαιώσεως και εισπράξεως
των δημοτικών εσόδων διατάξεων. Για την επισκευή των τάφων οι δικαιούχοι
ειδοποιούνται δέκα ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
14. Οι κατασκευαστές προκειμένου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στο δημοτικό
κοιμητήριο, θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Κατασκευαστών που θα τηρείται
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται οποιαδήποτε χρονική
στιγμή με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.

Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Εγγυητική επιστολή ύψους 300,00 €, κάθε φορά και μπορεί να είναι, αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εγγύηση για
την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα προκληθούν από εργασίες του κατασκευαστή ή
από αυθαίρετη κατάληψη χώρων από υλικά του ιδίου. Η εγγυητική αυτή θα επιστρέφεται
αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών και εφόσον ο έφορος δηλώσει εγγράφως την
αποπεράτωση των εργασιών και τη μη πρόκληση οποιασδήποτε άλλης ζημιάς. Εάν δεν
αποκατασταθούν οι ανωτέρω εκκρεμότητες, η εγγυητική επιστολή θα εκπίπτει υπέρ του
Δήμου.
3.

Υποβολή άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4.

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

5.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

6.

Δημοτική ενημερότητα.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο ΑΦΜ και ότι έχουν λάβει γνώση του
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου και θα συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση, με
τις
διατάξεις
του
Κανονισμού
και
τις
υποδείξεις
της
υπηρεσίας.
8. Απαγορεύεται ρητά κάθε ενέργεια τεχνιτών ή εργατών, που εκτελούν έργα στο
δημοτικό Κοιμητήριο, που αποβλέπει και κατατείνει εμφανώς και έκδηλα στην προσέλκυση
πελατών, πολύ δε περισσότερο σε διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας στους
χώρους αυτούς, λόγω επαγγελματικών ανταγωνισμών ή διαπραγματεύσεων με πελάτες.
9. Κάθε τέτοια περίπτωση που διαπιστώνεται θα επιφέρει την απαγόρευση εισόδου στο
χώρο του κοιμητηρίου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και σε περίπτωση
υποτροπής, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία
αποτελούνται τα μνημεία, μετά την εκταφή παραμένουν στο κοιμητήριο, θεωρούνται
περιουσία του και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο με
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απόφαση του μπορεί να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
2. Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα
σε οικογενειακούς τάφους ή τάφους τετραετίας, επιστρέφονται στους δικαιούχους των
τάφων αυτών ή στους κληρονόμους αυτών, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια
πληρεξουσίου κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και
καλλιτεχνική αξία και είναι συνδεδεμένα με τη δομή του τάφου. Εάν δεν υπάρχουν
συγγενείς τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο Δήμο.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να επιτρέψει την εκποίηση τους
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 20: ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
1. Η είσοδος και η παραμονή στα δημοτικά κοιμητήρια επιτρέπεται όλες τις μέρες της
εβδομάδος από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου.
2. Απαγορεύεται
η
είσοδος
και
παραμονή
εργαζόμενους και μη, κατά τις ώρες που είναι κλειστό.

στο

κοιμητήριο

σε

3. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοιμητήριο αυτοκινήτων, δίτροχων ή οποιουδήποτε άλλου
οχήματος ή μεταφορικού μέσου, πλην των νεκροφόρων, των οχημάτων που εκτελούν
εργασίες και εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από άδεια του υπεύθυνου του
κοιμητηρίου και με ευθύνη των οδηγών των τροχοφόρων για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς που πιθανόν θα προκληθεί από τους οδηγούς των τροχοφόρων ή άλλων
μεταφορικών μέσων.
4. Κατά τις Κυριακές και Εορτές απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των
κοιμητηρίων, με εξαίρεση το πότισμα των ανθέων. Στις εθνικές εορτές απαγορεύεται
οποιαδήποτε εργασία.
ΑΡΘΡΟ 21: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1. Δημιουργείται πλήρης μηχανοργάνωση, για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση,
στον έλεγχο, στη διαχείριση και λειτουργία του κοιμητηρίου. Η παρακολούθηση, η
διαχείριση, η τήρηση των διαδικασιών, η ενημέρωση των αρχείων και η καταγραφή όλων
των πληροφοριακών στοιχείων, στο μηχανογραφημένο σύστημα, θα γίνεται από το
Ληξιαρχείο, σε υποχρεωτική συνεργασία με το τμήμα Εσόδων του Δήμου, στο οποίο θα
αποδίδονται τα οικονομικά στοιχεία είσπραξης. Τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά, για την
εκτέλεση στη συνέχεια, των διαδικασιών από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και την
είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
2. Επικουρικά, για τη διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηρίου τηρούνται υποχρεωτικά, τα
παρακάτω βιβλία με ευθύνη του εφόρου του κοιμητηρίου.
i.
Σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου.
ii.
Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών.
iii.
Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων.
iv.
Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών .
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v.
vi.
vii.

Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών.
Βιβλίο φυλασσομένων και παρατάσεων στο οστεοφυλάκιο και οστεοθυρίδων.
Βιβλίο οικογενειακών τάφων.

Τα προαναφερόμενα βιβλία θα πρέπει να είναι φυλλομετρημένα και θεωρημένα, από την
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
1. Ο
Δήμος
θα
πρέπει
να
προβλέψει
στον
Οργανισμό
Εσωτερικής
Υπηρεσίας
και
με
βάση
τις
πραγματικές
δυνατότητες
διάθεσης προσωπικού, υποχρεούται να συστήσει συνεργείο ή συνεργεία
για τα κοιμητήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1140/1972. Τα
συνεργεία
αυτά
έχουν
στην
ευθύνη
τους
τις
ταφές
και
εκταφές,
καθαριότητα, συντήρηση και λοιπές εργασίες εντός του κοιμητηρίου και
διοικητικά υπάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του Δήμου.
2. Το προσωπικό του κοιμητηρίου, εφόσον υφίσταται, είναι καταρχήν και κυρίως
υπεύθυνο για την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του παρόντος, ως και το λοιπό
εμπλεκόμενο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου.
3. Για κάθε κοιμητήριο ή για ομάδα κοιμητηρίων, ορίζεται ο πρόεδρος κάθε Τ.Κ. ή Δ.Κ.(με
το νόμιμο αναπληρωτή του), ως υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας του κοιμητηρίου
Επίσης, ο Δήμος μπορεί να ορίσει και υπαλλήλους του ως εργάτες των κοιμητηρίων.
4. Η φροντίδα του πρασίνου, η κοπή χόρτων, η περιποίηση δέντρων και γενικά όλες οι
εργασίες για την ευπρέπεια και τον καλλωπισμό του χώρου, όπως επίσης και η
καθαριότητα αυτού, πραγματοποιούνται με μέριμνα του Δήμου και από το συνεργείο
πρασίνου που έχουν οριστεί. Η Τεχνική Υπηρεσία υποχρεούται για την έκδοση του
εκάστοτε προγράμματος, για τον καθαρισμό των κοιμητηρίων και αν υπάρξει ανάγκη,
αναδιάταξης
και
σύνταξης
ρυμοτομικού
σχεδίου.
……………………………………………………………………………………..

ΚΕΦ. Ε΄
ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 23: ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Για την παροχή υπηρεσιών από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του
δημοτικού κοιμητηρίου, για την χρήση, τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα των
κοιμητηρίων, εισπράττονται τέλη που καθορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.
Για την παραμονή στο νεκροθάλαμο (όπου υπάρχει), του Κοιμητηρίου δεν εισπράττονται
τέλη.
Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τάφων και αφής κανδηλιών
από ανεξάρτητα πρόσωπα, εκτός των συγγενών του ταφέντος και μόνο για τον τάφο αυτού.
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2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων από τα δημοτικά και κοινοτικά κοιμητήρια
ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη βεβαίωση και είσπραξη των
δημοτικών και κοινοτικών εσόδων (άρθρο 4 παρ. 3 ΑΝ 582/68), δηλαδή τις διατάξεις των
άρθρων 65-80 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, των άρθρων 3,4 και 5 του ΒΔ 17/5-16/6/1959 «Περί
Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 11,
20-25 του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την τήρηση στο μηχανογραφικό σύστημα, για την
ενημέρωση, παρακολούθηση, διαχείριση, βεβαίωση και τέλος την είσπραξη τελών και
δικαιωμάτων των κοιμητηρίων, είναι η Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα τέλη μπορεί να καταβάλλονται από οποιοδήποτε συγγενή του θανόντα και η άδεια
ταφής να παραδίδεται στον συγγενή ή σε οποιονδήποτε άλλον υπόχρεο.
5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κατά περίπτωση τέλη δικαιώματα χρήσης των κοιμητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τα οποία
ενδεικτικά έχουν ως εξής:
♦

Τέλος χρήσης και ευπρεπισμού τάφων τετραετούς (4) χρήσης.

♦ Τέλη παραχωρούμενου χώρου για σύσταση οικογενειακών τάφων.
♦ Τέλος παράτασης χρόνου ταφής.
♦ Τέλος 5ετούς φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο
♦ Τέλος 5ετούς φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα
♦ Τέλος παράτασης φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο ή οστεοθυρίδα
♦ Τέλος ευπρεπισμού και καθαριότητας για ετήσια παράταση ταφής.
♦ Τέλος ετήσιας διάρκειας ευπρεπισμού και καθαριότητας για τους κατόχους
οικογενειακών τάφων.

Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα όλων των κοιμητηρίων καταβάλλονται εφάπαξ ή κατ΄
έτος και πριν από κάθε σχετική πράξη (ενταφιασμός, παράταση ταφής, εκταφή,
οστεοφύλαξη κλπ).
Το ύψος κάθε τέλους θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν
εισήγησης της κάθε Κοινότητας και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων,
χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές για το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε αλλαγή τελών πάντα
κατόπιν εισήγησης της Ο.Ε και του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
Σε περίπτωση ίδρυσης ανθοπωλείων εντός κοιμητηρίων, το δικαίωμα χρήσης τους
παραχωρείται έναντι μηνιαίου μισθώματος κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας σε ιδιώτες,
σύμφωνα με τις διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων. Το ύψος του μισθώματος καθορίζεται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο πλειοδοτών είναι υπεύθυνος για την ευταξία και την καθαριότητα του εσωτερικού και
του εξωτερικού χώρου του ανθοπωλείου. Οι ώρες λειτουργίας του ανθοπωλείου είναι οι
ίδιες με τις ώρες λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου.
Σελίδα 19 από 22

Ο εξοπλισμός του ανθοπωλείου ανήκει στον εκμισθωτή του χώρου.
Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού, τα τέλη καθαριότητας και ύδρευσης ρητά βαρύνουν τον
εκμισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 25: ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Το δικαίωμα χρήσης της αίθουσας τελετών εφόσον υπάρχει, παραχωρείται έναντι μηνιαίου
μισθώματος κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
μίσθωσης ακινήτων. Το ύψος του μισθώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο πλειοδοτών είναι μόνος υπεύθυνος για την ευταξία και την καθαριότητα του εσωτερικού
και του εξωτερικού χώρου της αίθουσας τελετών. Οι ώρες λειτουργίας της αίθουσας
τελετών είναι οι ίδιες με τις ώρες λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου.
Ο εξοπλισμός της αίθουσας ανήκει στον εκμισθωτή του χώρου, ο οποίος είναι και μόνος
υπεύθυνος απέναντι στις υγειονομικές αρχές.
Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού, τα τέλη καθαριότητας και ύδρευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή.

ΚΕΦ. ΣΤ΄
ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο χώρος του Κοιμητηρίου είναι ιερός και κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον
απαιτούμενο σεβασμό.
2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του κοιμητηρίου με ζώα.
3. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο
χώρο ή στην είσοδο του κοιμητηρίου.
4. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια), η φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο
χώρο του κοιμητηρίου, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τους συγγενείς με ευθύνη του
κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στο συγγενή του.
5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «ειδοποίηση», η ειδοποίηση εννοείται ότι
γίνεται εγγράφως και επί αποδείξει (επίδοση ή συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) και
αναφέρει όλες τις συνέπειες που θα προκύψουν από την μη ανταπόκριση στην
συγκεκριμένη ειδοποίηση.
6. Με την παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης, δίνεται έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των συγγενών καθώς και σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις και
προδιαγραφές των κατασκευών που θα μπορούν να τοποθετηθούν .
ΑΡΘΡΟ 27: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό καταργείται.
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2. Ο παρών κανονισμός, υπερτερεί κάθε άλλης δημοτικής διάταξης παρακολούθησης και
διαχείρισης των νεκροταφείων.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να
συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος κανονισμού,
όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό.
4. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Κοιμητηρίου καθορίζονται με αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Όλα τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα του Δήμου, υποχρεούνται να εφαρμόζουν πιστά
τον παρόντα κανονισμό, αφού η μη τήρηση του αποτελεί παράβαση καθήκοντος.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μετά την ψήφιση - έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και την κατά νόμο δημοσίευση του και παύουν να ισχύουν οι προηγούμενοι.
Ταφές, εκταφές και άλλα δικαιώματα ή πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί
με βάση τους προϋφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών-κοινοτικών
κοιμητηρίων, εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με όσα προβλέπονταν σε αυτούς μέχρι
τη λήξη των δικαιωμάτων.

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος

Γρυλλάκης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Παραχώρηση οικογενειακών τάφων (εφόσον διατίθενται χώροι), είναι εφικτό να
γίνουν, αφού προηγουμένως καταβληθούν στο Δήμο, τα ανάλογα ποσά. Προτείνονται τα
παρακάτω οικονομικά ποσά (ενδεικτικά), για τα τέλη και δικαιώματα των κοιμητηρίων.
♦

Τέλος χρήσης και ευπρεπισμού τάφων τετραετούς (4) χρήσης: 100,00€.

♦

Τέλη παραχωρούμενου χώρου για σύσταση μονού, οικογενειακού τάφου:
1500,00€ και για διπλό: 3.500,00€.
♦ Τέλος παράτασης χρόνου ταφής: 100,00€/ έτος.
♦ Τέλος 5ετούς φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο: 50,00€
♦ Τέλος 5ετούς φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα: 50,00€
♦ Τέλος παράτασης φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο ή οστεοθυρίδα: 20,00€/έτος
♦ Τέλος ευπρεπισμού και καθαριότητας για ετήσια παράταση ταφής: 10,00€/έτος.
♦ Τέλος ετήσιας διάρκειας ευπρεπισμού και καθαριότητας για τους κατόχους
οικογενειακών τάφων: 10,00€/έτος.

Σε νεκροταφεία που υπάρχει σαφής έλλειψη χώρου, να εισηγηθούν οι κατά τόπους
αρχές, τα τέλη παράτασης μετά την τετραετία.
Προτείνεται μετά την παρέλευση της τετραετίας, καταβολή ετήσιας εισφοράς, 3.000,00€.
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