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Από το πρακτικό της αριθ. 07/2019 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : 06/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβίβαση εισήγησης νέου κανονισμού
λειτουργίας του Νεκροταφείου

Σήμερα Δευτέρα 13-05-2019 , στο Κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν,Χαλκηδόνα, συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ.
1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 13359/06-05-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε
κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Δαγλόγλου
Κατερίνα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Σκλιάς Αλέξανδρος
Πρεβέντη Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την απουσία τους.
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα
ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου και είπε
τα εξής:
Άρθρο 1
Νομικό Πλαίσιο
Η λειτουργία γενικά του Δημοτικού Νεκροταφείου διέπεται από τους παρακάτω νόμους και
διατάξεις :
1α. «Κοιμητήριο» ή «νεκροταφείο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για την
ταφή των ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους (αρθ.1παραγρ. 1 απόφ.Υπουρ.Εσωτ.
Κ.Υ.Α.Α5/1210/1978).
Δέκα ή περισσότερα πτώματα ενταφιασμένα σε μία περιοχή την μετατρέπουν σε κοιμητήριο
(αρθ.2 παρ. 3 της ίδιας ως άνω απόφασης).
1β. Στην Ελληνική Νομοθεσία όροι «κοιμητήρια» και «νεκροταφεία» έχουν το ίδιο εννοιολογικό
περιεχόμενο, ο πρώτος όμως όρος ανταποκρίνεται περισσότερο στην Χριστιανική διδασκαλία
ενώ ο δεύτερος είναι θρησκευτικά αποχρωματισμένος .
Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηριών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1) Από το αρθρο 19 του από 24/09-20/10/1958 Β.Δ./τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
2) Από τον Α.Ν.445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών» (ΦΕΚ 130Α)
3) Από τον Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α), όπου
σαφώς αναφέρει στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ότι: η ίδρυση και συντήρηση των
Κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και
Κοινοτήτων, ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρο 2 του ίδιου Νόμου ορίζεται κατηγορηματικά
ότι «πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς τη διοίκηση και διαχείριση τους στους Δήμους
και στις κοινότητες όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ.1 περ β εδαφ κγ του ΠΔ
22/1982 (ΦΕΚ Α-3) και με το άρθρο 61 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-42014)
4) Στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων υπήγαγε την ίδρυση, τη διοίκηση και την
διαχείριση των κοιμητηρίων και το από 28/3-5/5/1834 Διάταγμα της Αντιβασιλείας «περί
των νεκροταφείων και του ενταφιασμού των νεκρών» όπως τροποποιήθηκε με ΑΝ 582/68.
5) Από το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων».
6) Από του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλλαδος «περί Ιερών
Ναών και Κοιμητηριών» (ΦΕΚ 1/Α),
7) Από το Π.Δ. 933/1975,
8) Από το Β.Δ./τος 542/1961 «περί των τηρητέων από των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και
του Τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α),
9) Από το Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών
ανθρώπων»,
10) Από το Ν.547/1977 «περί διοικήσεως και διαχείρισης των μη Ενοριακών Ναών των
Κοιμητηρίων « ( ΦΕΚ 56/Α),
11) Από την Α.Ν 1210/1978 (ΦΕΚ 424β’/10-05-1978) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων»,
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12) Από το Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση
Κοιμητηρίων»,
13) Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
14) Από το Ν.3852/2010. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»΄ΦΕΚ Α87/7.10.2010.
15) Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά
που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον Κανονισμό αυτό. Όπως
προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η ίδρυση και η λειτουργία των κοιμητηρίων –
νεκροταφείων υπάγονται από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους στην αποκλειστική
αρμοδιότητα και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μοναδική απόκλιση από το καθεστώς
αυτό αποτέλεσε η ρύθμιση του άρθρου 8 του Α.Ν. 987/1946 «περί συμπληρώσεως και
τροποποιήσεως εκκλησιαστικών τινών Νόμων» σύμφωνα με την οποία : «Η διοίκηση και
διαχείριση Νεκροταφείων η οποία έχει ανατεθεί στους Δήμους βάσει των διατάξεων του
άρθρου 7 του Α.Ν.2200/1940 «περί ιερών Ναών και Εφημερίων» ανατίθεται σε ενοριακό
Ναό με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ο οικείος Δήμος δεν πληροί τις
από τον Νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις του. Παρόμοια διάταξη περιέχεται στο άρθρο 24
παράγραφος 8 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
16) Στην αρμοδιότητα των Δήμων υπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση όχι μόνο των
νεκροταφείων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων νεκροταφείων,
ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσης τους, εκτός από:
 Τα μη λειτουργούντα Εκκλησιαστικά κοιμητήρια,
 Τους χώρους ταφής σε Μοναστήρια και Ησυχαστήρια και
 Τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων
(Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 316/1995)
17) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 582/68, η οποία αναθέτει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των ΟΤΑ τη διοίκηση και τη διαχείριση όλων ανεξαρτήτως των κοιμητηρίων,
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, δεν αντίκειται στις Συνταγματικές διατάξεις
που προστατεύουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. (ΣτΕ
4849/97, ΣτΕ 4850/97)
18) Τα κοιμητήρια – Νεκροταφεία, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως
πράγματα εκτός συναλλαγής (άρθρο 3 παράγραφος 1 και 5 Α.Ν. 582/68) κατά την έννοια του
άρθρου 966 του Α.Κ. και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά συναλλαγών – δικαιοπραξιών,
όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η δωρεά, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση.
19) Απο τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2
Δικαίωμα ταφής
α) Απαγορεύεται η ταφή παντός νεκρού εκτός της περιοχής του Κοιμητηρίου και σε ιδιωτικούς
χώρους, εξαιρέσει των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων.
β) Το κοιμητήριο είναι προορισμένο δια τον εντός αυτού ενταφιασμό παντός νεκρού, ασχέτως
θρησκεύματος ή εθνικότητας.
γ) Η περιουσία του Κοιμητηρίου παραμένει εις την κυριότητα του ιδρύσαντος αυτό Δήμου.
δ) Ο Δήμος υποχρεούται όπως παραχωρεί εντός του ως άνω κοιμητηρίου, χώρο δια τον
ενταφιασμό παντός θανόντος δημότη ή μη, ανεξαρτήτως αν ο θανών ήτο ημεδαπός ή
3

αλλοδαπός χριστιανός ή μη και ανάλογα με τις δυνατότητες διάθεσης τάφων και δίνοντας
προτεραιότητα στην ταφή κατοίκων της Περιφέρειας του Νεκροταφείου για τους οποίους
αρχικά Ιδρύθηκε και λειτουργεί και εφόσον στην περιοχή διαμονής τους δεν λειτουργεί
Δημοτικό Νεκροταφείο , καταβάλλοντας τα οικεία τέλη και δικαιώματα όπως ορίζεται στην
εκάστοτε Απόφαση Τελών του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Άρθρο 3
Ιδιαίτερο δικαίωμα ταφής
α) Το Δημοτικό Νεκροταφείο χαρακτηρίζεται ως πράγμα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα δε με το
άρθρο 970 του ΑΚ στο Δημοτικό Νεκροταφείο μπορεί να παραχωρηθεί ιδιαίτερο ιδιωτικό
δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) ταφής σε ορισμένο χώρο, όπως παρακάτω αναφέρεται, εφ’ όσον
από την παραχώρηση αυτή δεν αφαιρείται ο αναγκαίος χώρος για την ταφή νεκρών.
β) Η παραχώρηση ιδιαίτερου ιδιωτικού δικαιώματος ταφής από τον Δήμο αποτελεί διοικητικής
φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος, η δε σχετική αυτή πράξη
παραχώρησης (παραχωρητήριο) συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη.
Άρθρο 4
Χωροθέτηση Νεκροταφείου
Το Νεκροταφείο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας όπως
περιγράφεται και στο Τοπ. Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού,ο
πίνακας του οποίου ακολουθεί, αποτελείται από:
Υπόμνημα Τοπ. διαγράμματος:
Κ1 Υπόστεγος χώρος μαρμάρινων οστεοθηκών
Κ2 Υποστεγος χώρος μαρμάρινων οστεοθηκών
Κ3 Ιερός Ναός
Κ4 Οικίσκος (ναϊσκος) ταφής Ιερέων
Κ5 W.C. κοινού
Κ6 Ισόγειο κτίριο κυλικείου
Κ6Α Υπόστεγος διάδρομος κυλικείου
Κ6Β Υπόστεγος χώρος κυλικείου
Κ7 Ισόγειο κτίριο χώρων γραφείων και φυλακίου
Κ7Α Υπόστεγος διάδρομος γραφείων
Κ8 Ισόγειο κτίριο χώρων Νεκροθαλάμων
Κ8α Νεκροθάλαμοι
Κ8β Αποθήκη
Κ8γ Χώρος Στολισμού νεκρών
Κ8δ Ισόγειος χώρος αρχείου
Κ8ε Υπόγειος χώρος ψυγείου
Κ8Α Υπόστεγος διάδρομος
Κ9 Ισόγειο κτίριο οστεοφυλακίου
Κ10 Λεβητοστάσιο
Κ11 Ισόγειο κτίριο αποδυτηρίων προσωπικού γυναικών
Κ12 Ισόγειο κτίριο αποδυτηρίων προσωπικού ανδρών
Κ13 Διόροφο κτίριο
Ισόγειο: Χώρος αποθήκευσης
Όροφος: Χώρος πλύσης οστών
Κ14 Ισόγειο κτίριο οστεοφυλακίου
Κ15 Ισόγειο κτίριο οστεοφυλακίου
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Κ15Α Ισόγειο κτίριο γραφείο επιστάτη
Κ16 Ισόγειο κτίριο χώρου παροχής υπηρεσιών αφής καντηλιών και περιποίησης τάφων
Κ17 Ισόγειο κτίριο χώρων αποθήκης και φυλακίου
Κ18 Ισόγειο κτίριο ανθοπωλείου
Κ19 Χώρος αποθήκης
Κ20 Προκατασκευασμένος οικίσκος γραφείου Ιερέων
18 Αριθμοί τετραγώνων Νεκροταφείου και
1,2,3,4 Προτεινόμενες θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου)
Επιπροσθέτως, αναλυτικότερα:
1) Από τον εις αυτό κείμενο Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τους τάφους ιερέων στο
Ναϊσκο, οι οποίοι βρίσκονται στο τετράγωνο 28.
2) Από τα με στοιχεία 7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-33, τετράγωνα, που
περιλαμβάνουν τάφους τριετούς χρήσης, οι οποίοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες,
Πολυτελείας, Α', Β' και Γ’.
Ειδικότερα ο διαχωρισμός, ανά κατηγορία, των τετραγώνων των τάφων τριετούς χρήσης, έχει
ως εξής:
Πολυτελείας: 13-14-15
Α'κατηγορία: 7- 8 - 11 (η πρώτη σειρά η 13η σειρά και οι πρώτοι τάφοι όλων των υπόλοιπων
σειρών) -16 (οι πρώτες 6 σειρές) - 17 (οι 10 πρώτοι τάφοι όλων των σειρών) - 18 (οι 10 πρώτοι
τάφοι όλων των σειρών) - 19 (οι 10 πρώτοι τάφοι των σειρών 1-15) - 20 (οι 10 πρώτοι τάφοι
όλων των σειρών) - 23A
Β'κατηγορία: 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23B (όλοι οι εκτός της Α κατηγορίας τάφοι των
τετραγώνων)
Γ'κατηγορία: 23Γ - 33
3) Από τα, με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-10-21-22-24-25-26-27-29-30-31, τετράγωνα, τα οποία
περιλαμβάνουν οικογενειακούς τάφους, οι οποίοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες,
Πολυτελείας και Α΄ και από το τετράγωνο 32, που περιλαμβάνει τάφους αιρετών και
διακεκριμένων προσώπων του Δήμου μας καθώς και οικογενειακούς τάφους όπως έχουν ήδη
παραχωρηθεί.
 το τετράγωνο 27 (περιμετρικά τετραγώνου 12)
 το τετράγωνο 29 είναι ο νότιος μαντρότοιχος (Κηφισός)
 τα τετράγωνα 23Α – 23Β και 23Γ αφορούν τον χωρισμό σε 3 κατηγορίες του 23
τετραγώνου
 Μονοί τάφοι διαρκούς χρήσης μέχρι το θάνατο και των δύο (2) γονέων θανόντα έως 30
ετών, οι οποίοι έχουν ήδη παραχωρηθεί στα τετράγωνα των τάφων τριετούς χρήσης
 Οι τάφοι για την ταφή θανόντων με λοιμώδη νοσήματα και αυτά που περιλαμβάνονται
στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, είναι οι 33-8-17, 33-8-18, 33-8-19, 33-8-20 και 338-21 του τετραγώνου 33 σύμφωνα με το Π.Δ.210/75 (ΦΕΚ 63Α)
Ειδικότερα ο διαχωρισμός ανά κατηγορία, των τετραγώνων των οικογενειακών τάφων έχει
ως εξής :
Πολυτελείας: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 21 - 32
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Α΄ κατηγορία: 10 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31
4) Από τα χωνευτήρια
5) Από το τεράγωνο ταφής νηπίων
Άρθρο 5
Οικογενειακοί τάφοι - Παραχώρηση
1) Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής, εις αυτόν
μόνον για εκείνον, προς τον οποίο ή για τον οποίο έγινε η παραχώρηση αυτού ή της συζύγου
αυτού, των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών,
νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, του
πατέρα και της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου, εκείνου, προς τον οποίο έγινε η
παραχώρηση, ως και των μη εχόντων ιδίαν οικογένεια αδελφών αυτού, εφ’ όσον
συγκατατίθεται εγγράφως αυτός και μη υπάρχοντος του αρχικού δικαιούχου, ο σύζυγος ή η
σύζυγος και οι κατιόντες αυτού.
Δεν επιτρέπεται η ταφή της ή του συζύγου του αρχικού δικαιούχου ή των εξ αγχιστείας
κατιόντων εάν μετά τον τον θάνατο αυτού ο ή η σύζυγος είχε τελέσει άλλον γάμο ή ήταν
διαζευγμένοι.
Δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων
συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και με
άλλον βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή αυτού μη υπάρχοντος, του ή της συζύγου και των
κατιόντων αυτού και με την καταβολή ιδιαιτέρου δικαιώματος ίσου προς το δικαίωμα ταφής
σε οικογενειακό τάφο κατηγορίας πολυτελείας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως αυτό
καθορίζεται με τη σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το δε παραπάνω δικαίωμα
αυτού θα έχει διάρκεια 3 ετών.
2) Η σύσταση παραχώρησης κάθε οικογενειακού τάφου, ενεργείται στο όνομα του αιτούντος ή
εκείνου για τον οποίο ο αιτών ζητεί την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός
ευρίσκεται στη ζωή, απαγορευμένης της, σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα,
παραχωρήσεως τάφου κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3) Όσοι επιθυμούν την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, οφείλουν να
καταθέτουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου, στην οποία σημειώνονται, το
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου
του αιτούντος καθώς και του προσώπου για το οποίο γίνεται η παραχώρηση, καθώς και τα
δικαιούμενα να ταφούν κατά νόμο πρόσωπα, σύμφωνα προς το άρθρο 3 παρ.3 του ΑΝ
582/68. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου είναι η τήρηση
της προτεραιότητας, η οποία δίδεται με αριθμό πρωτοκόλλου ανάλογα με την ημερομηνία
κατάθεσης της σχετικής αίτησης.
4) H διάθεση των οικογενειακών τάφων γίνεται από τον Δήμαρχο, κατά σειρά προτεραιότητας
των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στο Δήμο. Ο ενδιαφερόμενος
οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, να καταθέσει κάθε
δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και το
ελάχιστο ποσό προκαταβολής που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο
60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν
ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας που θα του τεθεί από την Υπηρεσία, ή
δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τον οικογενειακό τάφο που του διατίθεται σε
χρόνο που η Υπηρεσία κάθε φορά θα ορίσει, τότε απορρίπτεται η σχετική αίτησή του και
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χάνει τη σειρά προτεραιότητας. Ο ανωτέρω δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.3 του παρόντος άρθρου. (νέα σειρά προτεραιότητας)
5) Το παραχωρητήριο εκδίδεται αμέσως μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αξίας του
τάφου ως και κάθε σχετικής προς τούτο, υποχρέωσης, του αιτούντος ή εκείνου προς τον
οποίο ή για τον οποίο παραχωρείται ο οικογενειακός τάφος. Απαγορεύεται ρητώς η
κατασκευή και χρήση του τάφου πριν την έκδοση του σχετικού Παραχωρητηρίου.
6) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου καταβολής ή εξοφλήσεως των υποχρεώσεων, ο
ενδιαφερόμενος με Απόφαση Δημάρχου θα κηρύσσεται έκπτωτος, άνευ άλλου τινός, κάθε δε
ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από αυτόν, θα περιέρχεται εις τον Δήμο ως έσοδο αυτού και
θα διατίθεται για την λειτουργία του Νεκροταφείου, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει το
δικαίωμα ή την αξίωση να ζητήσει την επιστροφή αυτού, διότι κατ’ αμάχητο τεκμήριο
θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το δικαίωμα αυτό, υπέρ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας .
Κανένα δικαίωμα αποζημιώσεώς του δεν δημιουργείται, ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να
θεμελιωθεί. Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Δήμος δύναται ταυτόχρονα, ελευθέρως,
αυτοδικαίως και αζημίως και άνευ ουδεμίας δικαστικής παρεμβάσεως, να επαναδιαθέσει
κατά τη κρίση του και ελεύθερα περαιτέρω τον τάφο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7) Επίσης σε περίπτωση μη εκπληρώσεως εκ μέρους των δικαιούχων οικογενειακών τάφων των
πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεών τους σχετικά με την καταβολή τελών ,
δικαιωμάτων τους (π.χ. μη καταβολή τελών καθαριότητας κλπ.) πέραν της 10ετίας από την
τελευταία καταβολή , τότε οι οικογενειακοί τάφοι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν
περαιτέρω και επέρχονται σωρευτικά οι κάτωθι συνέπειες:
Α) Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άπαντες οι δικαιούχοι οικογενειακών
τάφων θα κηρύσσονται άνευ άλλου τινός έκπτωτοι , κάθε δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί
από αυτούς θα περιέρχεται στο Δήμο ως έσοδο αυτού και θα διατίθεται για τη λειτουργία του
Νεκροταφείου , χωρίς αυτοί να έχουν το δικαίωμα ή την αξίωση να ζητήσουν την επιστροφή
αυτού, διότι κατ’ αμάχητο τεκμήριο, θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα αυτό,
υπέρ του Δήμου. Εάν δε, έχουν προχωρήσει και σε κατασκευή τάφου , κανένα δικαίωμα
αποζημιώσεώς τους δεν δημιουργείται, ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να θεμελιωθεί.
Β) Ο οικογενειακός τάφος περιέρχεται αυτοδικαίως, άνευ άλλου τινός, ελευθέρως, αζημίως
και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, στο Δήμο, ο οποίος δύναται ελευθέρως να τον
παραχωρήσει περαιτέρω σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος. Τα τέλη
καθαριότητας που πιθανώς δεν έχουν καταβληθεί εφόσον ο τάφος αποδεσμευτεί λόγω μη
καταβολής των προβλεπόμενων τελών, δεν βαραίνουν ως οφειλή πλέον τους μέχρι πρότινος
δικαιούχους.
Γ) Σε περίπτωση ύπαρξης νεκρών στον ως άνω τάφο, θα τηρείται η διαδικασία της
υπηρεσιακής εκταφής και η τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι, εκτός εάν οι οικείοι των
θανόντων επιθυμούν την φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο, με Υπ.δήλωσή τους οπότε
τηρείται το αρθ. 8 παρ.3 του παρόντος Κανονισμού.
8) Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου και προσηκούσης καταβολής ή εξοφλήσεως των
υποχρεώσεών του (οικονομικών) και μέχρις ότου ο Δήμαρχος αποφασίσει την έκπτωσή του,
δύναται ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει και να καταβάλλει στο Δήμο, όποιο ποσό οφείλει με
τις νόμιμες βεβαίως προσαυξήσεις σύμφωνα με τον Α.Ν. 344/68, τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
ως και τις ισχύουσες διατάξεις περί βεβαιώσεως εσόδων.
9) Όσοι ζητούν την παραχώρηση οικογενειακού τάφου με καταβολή του τιμήματος με δόσεις,
πρέπει να ενημερώνονται για τις διατάξεις του παρόντος και ιδιαίτερα για τις συνέπειες τις
οποίες συνεπάγεται η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή των δόσεων.
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10) Μετά την καταβολή εντός των νομίμων προθεσμιών, ολόκληρου του ορισθέντος ποσού
δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου (ολοσχερής εξόφληση), συντάσσεται το οικείο
παραχωρητήριο εις διπλούν , το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα ή τον υπ’ αυτού
εξουσιοδοτούμενο, από αυτόν για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση (αρχικό δικαιούχο) και
από τον Δήμαρχο. Στο σώμα αυτό θα αναγράφονται η οικογενειακή κατάσταση και τα
δικαιούμενα κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πρόσωπα.
Αντίτυπο του ανωτέρω παραχωρητηρίου παραδίδεται εις τον υπογράφοντα , το δε έτερο
παραμένει εις την υπηρεσία.
Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Τάφων οφείλουν να επικαιροποιούν με Υπεύθυνη Δήλωση
τους τα στοιχεία επικοινωνίας τους με την Υπηρεσία του Νεκροταφείου καθώς και την
οικογενειακή τους κατάσταση, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία Πιστοποιητικά Εγγυτέρων
συγγενών των θανόντων και Πιστοποιητικά Οικογενειακών καταστάσεων των εν ζωή
δικαιούχων.
11) Η χρήση οικογενειακού τάφου, για τον οποίο εξέλιπαν αποδεδειγμένα οι, κατ’ άρθρον 5 παρ.
1 (Α.Ν. 582/68 αρθρ.3 παρ.3) του παρόντος κανονισμού, δικαιούχοι χρήσης στον εν λόγω
οικογενειακό τάφο , περιέρχεται εις το Δήμο μετά την παρέλευση πενταετίας από της ταφής
του τελευταίου νεκρού εις τον εν λόγω τάφο, δια πράξεως του Δημάρχου, μετά από σχετική
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ,δυναμένου να διαθέτει τούτους ελεύθερα κατά τις
διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα της κατά προτίμηση
παραχώρησης οικογενειακού τάφου, του οποίου εξέλιπαν οι δικαιούχοι χρήσης, σε
πλησιέστερο του αρχικού δικαιούχου συγγενή μέχρι και του 3ου βαθμού εκ πλαγίου, ο οποίος
υποχρεούται, εαν ενδιαφέρεται, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής
αιτήσεως, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Υπεύθυνη Δήλωση περί των
τυχόν υπαρχόντων ετέρων συγγενών του αρχικού δικαιούχου μέχρι και του 3ου βαθμού εκ
πλαγίου περί του αν αυτοί ενδιαφέρονται ή όχι για την εις αυτούς παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσεως του ανωτέρω τάφου.
Στην περίπτωση αυτή (πλειόνων ενδιαφερομένων) διενεργείται κλήρωση.
Σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια
και καθ’ ον τρόπον ορίζεται στην παρ.4 του παραπάνω
άρθρου.
Ισχύει παρομοίως το αρθ. 5 παρ. 7, Γ του παρόντος.
12) Για ενταφιάζοντες νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους, οφείλουν να προσκομίζουν στην
Υπηρεσία του Τμ. Κοιμητηρίου το εις το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος παραχωρητήριο, ή σε
περίπτωση απώλειάς του, αντίγραφο αυτού που εκδίδεται από το Δήμο καθώς και
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου που να αποδεικνύει το βαθμό
συγγενείας του ενταφιασμένου προς τον αρχικό δικαιούχο του τάφου.
13) Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται εγγράφως της
περαιτέρω χρήσεως αυτών περιέρχονται εις το Δήμο.
14) Οι παραχωρούμενοι στο Δημοτικό Νεκροταφείο χώροι, για την σύσταση οικογενειακού
τάφου κατά τις διατάξεις του παρόντος, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνων προς
τους οποίους ή για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, ούτε είναι επιδεκτικοί οιασδήποτε
παραχωρήσεως ή μεταβιβάσεως καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους με πράξη, εν ζωή ή
αιτία θανάτου. Με την παραπάνω πράξη συστάσεως οικογενειακού τάφου δεν ιδρύεται
δικαίωμα κυριότητος επί του παραχωρημένου χώρου, αλλά απλό δικαίωμα αποκλειστικής
χρήσεως αυτού και μάλιστα για την ταφή των αναφερομένων εις τον παρόντα κανονισμό
συγγενών.
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15) Για την παραχώρηση τάφου εις τους προβλεπόμενους από τον παρόντα Κανονισμό χώρους,
όπως αυτοί εμφαίνονται εις το οικείο ταφολόγιο, για την ταφή νεκρών καταβάλλεται
δικαίωμα καθοριζόμενο στην ισχύουσα Απόφαση Τελών Νεκροταφείου και ανάλογο προς
την κατηγορία, την θέση και τις διαστάσεις του παραχωρούμενου τάφου.
16) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η δημιουργία νέων χώρων για οικογενειακούς τάφους
πέραν των υφισταμένων σήμερα.
17) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και για τα παραχωρητήρια που έχουν μέχρι
σήμερα χορηγηθεί με βάση τους προϊσχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας.
18) Τα τέλη καθαριότητας των οικογενειακών τάφων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 6
Ταφές Ειδικών κατηγοριών
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρείται δωρεάν το δικαίωμα
ταφής, τιμής ένεκεν για την ταφή αποβιώσαντων διακεκριμένων ανδρών, γυναικών,
προσώπων του Δήμου μας. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο για την
ταφή των ανωτέρω τιμωμένων προσώπων. Η ταφή ισχύει για μια πενταετία, δύναται με νέα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραταθεί για το διάστημα που το Δημοτικό
Συμβούλιο θα ορίσει.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί κατά την εκπνοή της πενταετίας η εκταφή
του θανόντος, τότε καταβάλλεται Δικαίωμα Χρήσεως, όπως ορίζεται στην εκάστοτε
Απόφαση Τελών του Δημοτικού Νεκροταφείου. Για την ιδιότητα κάποιου προσώπου ως
διακεκριμένου ή ιστορικού, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και για τη διενέργια
των εκταφών των ήδη ενταφιασθέντων διακεκριμένων ή ιστορικών προσώπων.
1) Αποβιώσαντες, διατελέσαντες ή εν ενεργεία, Δήμαρχοι, ενταφιάζονται στη «διακεκριμένη
ζώνη» στο διηνεκές.
2) Αποβιώσαντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι μόνιμοι & αορίστου χρόνου ως και πάσης
φύσεως ειδικών θέσεων προσωπικό καθώς και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Δήμου
ενταφιάζονται σε τάφους της ανώτερης διαθέσιμης κατηγορίας, τριετούς χρήσης δωρεάν.
Σε περίπτωση τυχόν παραμονής αυτών πέραν τις τριετίας υποχρεούνται οι οικείοι του
θανόντος εις την καταβολή των νομίμων δικαιωμάτων Παράτασης Ταφής.
3) Άποροι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας ανεξαρτήτως
δόγματος, ενταφιάζονται δωρεάν με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή
ελλείψει αυτών, κατόπιν αιτήσεως προσφιλών του θανόντος προσώπων, υπό τον όρο ότι ο
θανών είχε βιβλιάριο απορίας σε ισχύ, το οποίο προσκομίζεται στην Υπηρεσία ή ήταν
εγγεγραμμένος στην κατάσταση των απόρων του Δήμου. Εφόσον τα ανωτέρω δεν ισχύουν η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να προβεί σε επιτόπια έρευνα συνθηκών
διαβίωσης και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του αποβιώσαντα και να βεβαιώσει την
απορία του.
Άρθρο 7
Ταφές
1) Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον
Προϊστάμενο του Τμ. Κοιμητηρίου η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου,(σύμφωνα με τα άρθρα
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4, 5, & 6 του Ν.4144/2013), και πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και
υποχρεωτικά τον AΦΜ αυτού. Ο ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως
τηρηθούν οι ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας
περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από τη ληξιαρχική
πράξη θανάτου ότι έχουν παρέλθει 12 ώρες από την τελευταία πνοή.
2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το
εσωτερικό του έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένεια του ή το γραφείο
τελετών που έχει αναλάβει την κηδεία να το αντικαταστήσει με άλλο ξύλινο.
3) Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών, η Υπηρεσία Νεκροταφείου μαζί με τις άλλες αποδείξεις
πληρωμής θα χορηγεί, ενημερωτικό έντυπο στο οποίο πέραν των άλλων θα γνωστοποιεί και
το αρθ. 8 του παρόντος Κανονισμού. Το Τμ. Κοιμητηρίου υποχρεούται σε έγγραφη
προειδοποίηση – υπενθύμιση για την λήξη της τριετίας, εκ μέρους της Υπηρεσίας
(συστημένη επιστολή η οποία θα στέλνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά τον
ενταφιασμό του νεκρού στο Δημοτικό Νεκροταφείο), επικόλληση αυτοκόλλητης
ειδοποίησης επί του τάφου και ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων του Τμ.
Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας οι συγγενείς υποχρεούνται να δηλώνουν
εγγράφως την νέα τους διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
4) Τα θνησιγενή βρέφη - νήπια ενταφιάζονται εις τον οριζόμενο με τον παρόντα Κανονισμό
ειδικό χώρο του Νεκροταφείου, με την καταβολή εφάπαξ δικαιώματος (όπως ορίζεται στην
εκάστοτε Απόφαση Τελών του Δημοτικού Νεκροταφείου) για χρονικό διάστημα 5 ετών.
5) Τα ανήλικα παιδιά που ενταφιάζονται στα τετράγωνα τριετούς χρήσεως, ενταφιάζονται για
χρονικό διάστημα 5 ετών, καταβάλλοντας τα Τέλη Τριετούς Χρήσεως.
6) Υπερύψωση ταφής σε ταφό που βρίσκεται ήδη νεκρός, εφόσον οι οικείοι των θανόντων το
επιθυμούν, επιτρέπεται εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την ταφή του πρώτου
ενταφιασθέντος. Σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές κλπ. διατάξεις
της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Στην περίπτωση αυτή χρεώνονται όλα τα
τέλη και τα δικαιώματα που αφορούν τον ενταφιασμό καθώς κατα Τέλη παρατάσης του
προηγουμένου ενταφιασθέντος, όπως αυτά καθορίζονται στην Απόφαση Τελών του
Δημοτικού Νεκροταφείου.
Άρθρο 8
Εκταφές
1) Μετά την συμπλήρωση τριετίας από την ταφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον
παρόντα κανονισμό, τα οστά ανακομίζονται και εκδίδεται Άδεια Ανακομιδής από το
Τοπικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας.
2) Η εκταφή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση της Υπηρεσίας του Νεκροταφείου με
τους οικείους για τον καθορισμό ημέρας και ώρας προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας αίτηση
και αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύουσες εκάστοτε υγειονομικές κλπ διατάξεις της
κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής και εκταφής νεκρών (άρθρο 82 παρ. στ’ και άρθρο 83 παρ.
4 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 6 του Ν. 4144/2013). Οι οικείοι του θανόντα οφείλουν να
είναι συνεπείς προσερχόμενοι στην εκταφή προκειμένου να δηλώσουν με Υπεύθυνη
Δήλωσή τους την επιθυμία τους για την οστεοφύλαξη, την εναπόθεση των οστών στο
χωνευτήρι ή την μεταφορά τους σε άλλο Νεκροταφείο, διαφορετικά η εκταφή
πραγματοποιείται από την υπηρεσία του Νεκροταφείου, σύμφωνα και με το αρθ.8 παρ.3 του
παρόντος.
3) Εφόσον οι οικείοι δεν ενδιαφέρονται έγκαιρα για την εκταφή, το αργότερο μέσα σε δύο
μήνες από τη λήξη της τριετίας ή πενταετίας ή μετά την λήξη του χρόνου παράτασης, μετά
από έγγραφη προειδοποίηση – υπενθύμιση εκ μέρους της Υπηρεσίας ( ήτοι συστημένη
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επιστολή η οποία θα στέλνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά τον ενταφιασμό του
νεκρού στο Δημοτικό Νεκροταφείο, επικόλληση αυτοκόλλητης ειδοποίησης επί του τάφου
και ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων του Τμ. Κοιμητηρίου), τότε αυτή γίνεται
Υπηρεσιακά από την Υπηρεσία Νεκροταφείου με την έκδοση της Άδειας Εκταφής και τα
οστά θα φυλάσσονται για διάστημα ενός έτους στο οστεοφυλάκιο. Με τη πάροδο του έτους
και αφού κανείς οικείος δεν ενδιαφερθεί, τότε τα οστά θα τοποθετούνται στο χωνευτήρι και
καμία άλλη οικονομική υποχρέωση δεν θα βαρύνει τους οικείους. Στην περίπτωση που στο
διάστημα του ενός έτους εμφανιστούν οι οικείοι και εγγράφως αιτηθούν την φύλαξη των
οστών, επιβαρύνονται με τα Τέλη οστεοφύλαξης και όποια άλλη οικονομική υποχρέωση
έχει προκύψει εισπράτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4) Η για οποιοδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή νεκρών πριν την εκπνοή της τριετίας γίνεται
μόνο κατόπιν εντολής της Εισαγγελικής Αρχής και με την καταβολή των αντιστοίχων τελών.
5) Εάν οι συγγενείς του νεκρού μετά την εκταφή επιθυμούν να παραλάβουν κάποια
διακοσμητικά αντικείμενα που υπάρχουν επί του τάφου οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως
στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών προ της εκταφής,
διαφορετικά αυτά ανήκουν στο Νεκροταφείο και αποτελούν περιουσία του Δήμου και
εκποιούνται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ή καταστρέφονται με ταυτόχρονη
αποκομιδή και μεταφορά στη χωματερή. Διευκρινίζεται ότι τα μάρμαρα ανήκουν στο Δήμο
και αποτελούν περιουσία αυτού, οπότε και δύναται να εκποιηθούν ανάλογα.
Άρθρο 9
Παρατάσεις ταφής
1) Η ταφή νεκρών σε τάφους τριετούς χρήσεως έχει διάρκεια 3 έτη υποχρεωτικά από την
ημερομηνία ταφής, ή όπως διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Παραμονή
νεκρού πέραν της τριετίας γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου συγγενούς
προς το αρμόδιο Όργανο (άρθρα 82 & 83 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 6 του Ν. 4144/2013
και το Ν.4555/2018), το οποίο με την έκδοση Άδειας Παράτασης Ταφής εγκρίνει ή
απορρίπτει αυτή ανάλογα με τις δυνατότητες διάθεσης τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο,
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμ. Κοιμητηρίου. Η παράταση ταφής έχει ισχύ
μόνο, μετά την καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων, που σε κάθε περίπτωση
πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο 10 ημέρες μετά την έκδοση της Άδειας Παράτασης
Ταφής.
2) Η παράταση ταφής νεκρού σε οικογενειακό τάφο που ετάφη κατ’ εξαίρεση, συνεπάγεται την
καταβολή τελών προσαυξημένη κατά 50% της παράτασης σε τάφο τριετούς χρήσης
ανάλογης κατηγορίας αυτού.
Άρθρο 10
Ταφή στον χώρο των αδιαλύτων
1) Όταν κατά την εκταφή δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστέωση του νεκρού, γίνεται μεταταφή
του αδιάλυτου σώματος, στους χώρους αδιαλύτων και εισπράττεται δικαίωμα χρήσης για ένα
έτος, όπως ορίζεται στην εκάστοτε Απόφαση Τελών του Δημοτικού Νεκροταφείου. Με την
συμπλήρωση του έτους πραγματοποιείται υποχρεωτικά η εκταφή, μετά από συνεννόηση της
Υπηρεσίας του Νεκροταφείου με τους οικείους για τον καθορισμό ημέρας και ώρας και την
έκδοση Άδειας Ανακομιδής από το Τοπικό Συμβούλιο, παρομοίως με το αρθ. 8 του
παρόντος.
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2) Δύο (2) μήνες μετά την συμπλήρωση του έτους μεταταφής στον χώρο αδιαλύτων, εάν οι
οικείοι του θανόντα δεν ενδιαφερθούν ως οφείλουν, καθώς έχουν ενημερωθεί προς τούτο
κατά την ταφή και την πρώτη εκταφή, γίνεται Υπηρεσιακή εκταφή με την έκδοση Απόφασης
Ανακομιδής από το Τοπικό Συμβούλιο και εφόσον έχει αποστεωθεί ο νεκρός τοποθετείται
στο οστεοφυλάκιο με την φροντίδα της Υπηρεσίας για ένα έτος. Εάν δεν έχει
πραγματοποιηθεί η αποστέωση παραμένει στον ίδιο τάφο για ένα ακόμα έτος. Με τη πάροδο
του έτους οστεοφύλαξης και αφού κανείς οικείος δεν ενδιαφερθεί, τότε τα οστά θα
τοποθετούνται στο χωνευτήρι και καμία άλλη οικονομική υποχρέωση δεν θα βαρύνει τους
οικείους.
Στην περίπτωση που στο διάστημα του ενός έτους εμφανιστούν οι οικείοι και εγγράφως
αιτηθούν την φύλαξη των οστών, επιβαρύνονται με τα Τέλη οστεοφύλαξης και όποια άλλη
οικονομική υποχρέωση έχει προκύψει από την παραμονή στο χώρο Αδιαλύτων σύμφωνα και
με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 11
Οστεοφύλαξη
1) Η φύλαξη των οστών και της τέφρας στον χώρο των οστεοφυλακίων και μαρμάρινων
οστεοθηκών γίνεται μετά από προηγούμενη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση των ενδιαφερομένων
οικείων του νεκρού για το διάστημα των ετών που επιθυμούν να φυλαχτούν και με
ταυτόχρονη καταβολή των προβλεπόμενων τελών τουλάχιστον του πρώτου έτους.
2) Η εκάστοτε καταβολή τελών οστεοφύλαξης είναι ετήσια και ημερολογιακή και αφορά το
διάστημα από την Υπέυθυνη Δήλωση των οικείων για την επιθυμία τους να γίνει
οστεοφύλαξη και για ένα έτος.
Δύναται με Αίτηση των οικείων του θανόντα οι μαρμάρινες οστεοθήκες να παραχωρούνται
με δικαίωμα 10ετούς χρήσης, προκαταβάλλοντας το ανάλογο τέλος που θα ορίζεται για την
παραχώρηση στην Απόφαση Τελών του Νεκροταφείου.
α)Για τις περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για το επιθυμητό διάστημα
των ετών φύλαξης και δεν πραγματοποιηθεί καταβολή για δύο συνεχόμενα έτη των τελών
οστεοφύλαξης, τα οστά μεταφέρονται στο Χωνευτήρι, μετά από έγγραφη προειδοποίηση –
υπενθύμιση εκ μέρους της Υπηρεσίας κατά την λήξη της εν λόγω διετίας, [ήτοι συστημένη
επιστολή η οποία θα στέλνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά τον ενταφιασμό του
νεκρού (ή της Υπ. Δήλωσης οστεοφύλαξης) στο Δημοτικό Νεκροταφείο, επικόλληση
αυτοκόλλητης ειδοποίησης επί του οστεοκιβωτίου και ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Τμ. Κοιμητηρίου]. Αν τελικά τα οστά μεταφερθούν υπηρεσιακά στο Χωνευτήρι, καμία
οφειλή δεν προκύπτει για τους οικείους του θανόντα.
β)Για τις περιπτώσεις όμως, που η Υπηρεσία διαθέτει Υπ. Δήλωση των οικείων όπου
αναφέρεται το επιθυμητό διάστημα ετών οστεοφύλαξης, τα οστά φυλάσσονται για το
διάστημα αυτό και τα αναλογούντα τέλη, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, εάν οι οικείοι δεν καταβάλουν τα αναλογούντα
τέλη για δύο συνεχόμενα έτη και δεν προσέλθουν στην Υπηρεσία να υποβάλουν νέα
Υπ.δήλωση, ισχύουν τα όσα περιγράφονται ανωτέρω αρθ.11 2α).
3) Στην περίπτωση μεταφοράς των οστών, μετά από επιθυμία των οικείων με έγγραφη δήλωσή
τους, σε άλλο Νεκροταφείο, ακολουθείται η διαδικασία απολύμανσης των οστών από την
οικεία Υγειονομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η παραμονή των οστών
στο χώρο του πλυντηρίου μετά την απολύμανση δεν μπορεί να ξεπερνάει το διάστημα του
ενός μήνα και κανένα τέλος δεν εισπράττεται για το διάστημα αυτό. Ο ενδιαφερόμενος κατά
την ημέρα της εκταφής υποβάλει Υπ. Δήλωση ότι εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
εκταφής, θα παραλάβει τα οστά (τηρούμενης της νόμιμης διαδικασίας), διαφορετικά αυτά θα
μεταφερθούν στο ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ με μέριμνα της υπηρεσίας.
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4) Η παραλαβή των οστών από το Δημοτικό Νεκροταφείο του Δήμου μας και η μεταφορά τους
σε άλλο Νεκροταφείο, ενεργείται μόνον κατόπιν αιτήσεως των οικείων του θανόντα με δική
τους ευθύνη και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας .
5) Αν πριν τη λήξη του έτους φύλαξης οι οικείοι του θανόντα αιτηθούν τη μεταφορά των οστών,
καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων δεν δημιουργείται για τον Δήμο. Οι οποιεσδήποτε
καταβολές δεν συμψηφίζονται.
6) Σε κάθε οστεοφυλάκιο ή μαρμάρινη οστεοθήκη επιτρέπεται να τοποθετούνται τα οστά ή η
τέφρα ενός μόνο νεκρού.
Άρθρο 12
Καθορισμός Τελών – Δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου
Τα δικαιώματα χρήσεως του Δημοτικού Νεκροταφείου και των εγκαταστάσεων αυτού,
Άδειας εισόδου μαρμαροτεχνιτών, τέλεσης Ιεροπραξίας στον Ιερό Ναό,παραμονής νεκρού
στον Νεκροθάλαμο και τον Ψυκτικό θάλαμο,χρήσεως των Οστεοφυλακίων κ.λ.π.
ρυθμίζονται και καθορίζονται δυνάμει του από 24-9-58 Β. Δ/τος περί κωδικοποιήσεως των
διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, και από τον παρόντα Κανονισμό,ως
και τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως Δημοτικών Εσόδων με την ισχύουσα
κάθε φορά Απόφαση Τελών Δημοτικού Νεκροταφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κ.Ε.Δ.Ε.
1) Για την παροχή υπηρεσιών τρίτων κατά την τέλεση κηδειών, μνημοσύνων κ.λ.π. όπως
Χορωδία, Δεσπότης, Αρχιμανδρίτης, Ανθοστολισμού κ.λ.π., εισπράττονται δικαιώματα και
τέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα Απόφαση Τελών Δημοτικού Νεκροταφείου.
2) Για την παροχή υπηρεσιών από το υπαλληλικό, και εργατοτεχνικό προσωπικό του Τμ.
Κοιμητηρίου για την ανόρυξη τάφων, την καθαριότητα, την ταφή ή εκταφή νεκρών κ.λ.π.
εισπράττονται τα αναλογούντα τέλη κατά περίπτωση.
5) Τα τέλη ή δικαιώματα που όπως πριγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, που καθορίζονται
αναλυτικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παροχή υπηρεσιών και για την
χρήση χώρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο, τις εγκαταστάσεις του και τον Ιερό Ναό,
ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, η
βεβαίωση και η είσπραξη των οποίων διέπεται από την νομοθεσία περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των δημοτικών προσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις – Περιορισμοί προσωπικού
1) Την επί του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του Νεκροταφείου εποπτεία, ασκεί
ο Προϊστάμενος αυτού, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του προσωπικού, τον παρόντα
Κανονισμό, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εντολές του Δημάρχου.
2) H οργάνωση των εργασιών του προσωπικού του Νεκροταφείου ενεργείται με ευθύνη του
Προϊστάμενου του Τμ. Κοιμητηρίου αναλόγως των εκάστοτε πάγιων και έκτακτων αναγκών
της Υπηρεσίας.
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3) Το προσωπικό πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους ευπροσήγορα και με
ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των προσερχόμενων.
Πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του και να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία,
ευσυνειδησία και με τον απαιτούμενο και επιβαλλόμενο σεβασμό και κατανόηση και να μην
δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις.
4) Εις το με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετεί στο Δήμο ή τα υπ’ αυτού εποπτευόμενα ή
εξαρτώμενα Ν.Π.Δ.Δ. υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό (τακτικό, έκτακτο επί
συμβάσει κλπ.) απαγορεύεται κάθε και παντός είδους και μορφής εργασιακή σχέση ή
ανάμειξη (εξαρτημένη ή μη) π.χ. εταιρική κλπ. με εργολήπτες ή σύσταση εταιρειών,
εργολάβους κηδειών κ.λ.π. η προτίμηση ή διακριτή μεταχείριση των ως άνω εμπλεκομένων
τρίτων. Σε παράβαση των ανωτέρω θα επιβάλονται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες
πειθαρχικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
5) Στο Τμ. Κοιμητηρίου θα τηρούνται σε εφαρμογή του αρθ.7 παρ.1 ΒΔ542/61 ΦΕΚ 136/Α τα
κάτωθι βιβλία:
α) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών (Ταφολόγιο)
β) Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών
γ) Βιβλίο παρατάσεων ταφής
δ) Βιβλίο φυλάσσομενων στο οστεοφυλάκειο οστών
ε) Βιβλίο φυλασσόμενων στις μαρμάρινες οστεοθήκες οστών
στ) Βιβλίο Οικογενειακών Τάφων
ζ) Βιβλίο Μεταφορών
6) Στο χώρο των γραφείων της Υπηρεσίας του Τμ. Κοιμητηρίου λειτουργεί Δημοτικό Ταμείο, η
λειτουργία του οποίου καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμ. Ταμείου του Δήμου μας, για την
εξυπηρέτηση του κοινού.
Άρθρο 14
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί Κοινού
1) Η είσοδος εις το Νεκροταφείο για το κοινό θα γίνεται από την κεντρική θύρα του
Κοιμητηρίου και απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου
και για όσες ώρες ειδικότερα ορίσει ο Δήμαρχος με σχετική απόφασή του. Η κεντρική θύρα
του Νεκροταφείου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι
όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή
δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Οι υπόλοιπες θύρες του
Κοιμητηρίου θα παραμένουν κλειστές και θα μπορούν να ανοίγουν κατά περίπτωση και για
όσες ώρες οι ανάγκες λειτουργίας του Κοιμητηρίου το επιβάλλουν κατά τη διάρκεια της
ημέρας, όπως για παράδειγμα, για την εξυπηρέτηση της παραλαβής νεκρών για παραμονή
στον ψυκτικό θάλαμο κατά την διάρκεια των κηδειών,από την ανατολική θύρα. Η εφαρμογή
της παραπάνω διατάξεως θα εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και εντολή
του Προϊσταμένου του Νεκροταφείου.
2) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα με ειδικές ανάγκες με όχημα (εκτός των ωρών
τελέσεως κηδειών και μνημόσυνων) για την επίσκεψη των τάφων των οικείων τους. Τα
άτομα αυτά οφείλουν να ζητήσουν έκδοση ειδικής άδειας εισόδου με αίτησή τους προς το
Δήμο, η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο.
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3) Οι οικείοι των θανόντων και οι προσερχόμενοι στο χώρο, υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του προσωπικού του Κοιμητηρίου για την τήρηση της ευταξίας και της
ευκοσμίας του χώρου επιδικνύοντας το σεβασμό που αρμόζει.
4) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα, παρουσιάσει ανάρμοστη προς
το χώρο συμπεριφορά ή παραβιάζει τον παρόντα Κανονισμό ο Προϊστάμενος του
Νεκροταφείου μπορεί να απαγορεύσει την παραμονή του στο χώρο του Νεκροταφείου, άφου
πρώτα προηγηθεί σύσταση στην οποία δεν συμμορφωθεί. Όταν κριθεί απαραίτητο θα
ζητείται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.
Σε περίπτωση έκνομης συμπεριφοράς και ανάλογα με τη βαρύτητά της, με Απόφαση
Δημάρχου εκδίδεται απαγόρευση Άδειας εισόδου στο Νεκροταφείο για εύλογο χρονικό
διάστημα.
5) Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στο Νεκροταφείο αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και
εν γένει παντός είδους οχημάτων, εξαιρέσει αυτών που κατέχουν ειδική άδεια εισόδου. Η
μεταφορά των υλικών, για την εκτέλεση έργων κατασκευής τάφων, θα διενεργείται μόνο
πρωινές ώρες εκτός Σαββάτου και Κυριακής και όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τον
Προϊστάμενο της υπηρεσίας.
6) Απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση, διαφήμιση κλπ, οποιουδήποτε προϊόντος
ή υπηρεσίας μέσα στο Νεκροταφείο, αφού απαγορεύεται αυστηρώς η παροχή συναφών
υπηρεσιών από ανεξάρτητα και μη εντεταγμένα εις το προσωπικό του Δήμου πρόσωπα,
εξαιρέσει των περιπτώσεως παροχής μεμονωμένων τέτοιων υπηρεσιών από τους συγγενείς
του ταφέντος (και μόνο για τον τάφο αυτού), καθώς και όσους παρέχουν υπηρεσίες βάσει
μίσθωσης ή σύμβασης με τον Δήμο και κατέχουν νόμιμη άδεια εισόδου για την παροχή
υπηρεσιών.
7) Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρεσιμες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε
εργασία εντός του Νεκροταφείου.
Άρθρο 15
Μισθώσεις χώρων εντός του γηπέδου του Νεκροταφείου
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του να μισθώνει χώρους εντός του Νεκροταφείου σύμφωνα με
το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) για την από τρίτους παροχή υπηρεσιών και εμπορίας
σχετικών ειδών έναντι μισθώματος, ήτοι: μίσθωση κυλικείου, μίσθωση ανθοπωλείου,
μίσθωση χώρου παροχής υπηρεσιών αφής καντηλιών και περιποίησης τάφων, μίσθωση
χώρου πώλησης εκκλησιαστικών και συναφών ειδών κ.λ.π.(Αποφ. Σ.Τ.Ε. 1080/2015)
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις κατασκευαστών τάφων – Γραφείων Τελετών
1) Η εκτέλεση έργων κατασκευής και διαμορφώσεως στο Δημοτικό Νεκροταφείο τάφων
ενεργείται με μέριμνα των οικείων των εις αυτούς ταφέντων νεκρών σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας και την κείμενη Νομοθεσία.
2) Για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών επί οικογενειακών τάφων, απαιτείται έγκριση της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που χορηγείται μετά την προσκόμιση των σχεδίων της
μελέτης – προϋπολογισμού και του οικείου εργολαβικού συμβολαίου. Ο κατασκευαστής του
οικογενειακού τάφου πρέπει να έχει αντίγραφο του οικείου παραχωρητηρίου.
3) Πριν την εκτέλεση κατασκευής οικογενειακού τάφου, θα πρέπει να προσκομίζονται στην
υπηρεσία του Νεκροταφείου η έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, εις διπλούν τα σχέδια και η
μελέτη του έργου που θα κατασκευαστεί μαζί με τον προϋπολογισμό και το οικείο
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συμφωνητικό, νόμιμα υπογεγραμμένα από τους οικείους του ταφέντος νεκρού και τον
εργολάβο.
4) Ο Δήμος, μετά την εκτέλεση του έργου, προβαίνει στην οριστική εκτίμηση της πραγματικής
αξίας επί του πράγματι εκτελεσθέντος επί του οικογενειακού τάφου έργου, με τριμελή
επιτροπή που αποτελείται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος ορίζεται με σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από ένα δημοτικό υπάλληλο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου και από τον Προϊστάμενο του Δημοτικού Νεκροταφείου οι οποίοι
ορίζονται από τον Δήμαρχο με την απόφαση συγκρότησης. Η παραπάνω Επιτροπή με
αιτιολογημένη έκθεσή της αποφαίνεται επί της οριστικής αξίας του εκτελεσθέντος έργου.
Εάν διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του προϋπολογισθέντος έργου και του πράγματι
εκτελεσθέντος, τότε ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής του έργου υποχρεούται να καταβάλει
την προκύπτουσα διαφορά προσαυξημένη κατά 50%.
5) Η τριμελής Επιτροπή της παραγράφου 4 του παρόντος του άρθρου έχει την ευθύνη της
τηρήσεως των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η ίδια επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την εκτίμηση της αξίας ήδη κατασκευασμένων
τάφων που παραχωρούνται εκ νέου λόγω αποδέσμευσης τους.
6) Οι οικογενειακοί τάφοι ή τριετούς χρήσης θα κατασκευάζονται ή θα διαμορφώνονται με την
μέριμνα, φροντίδα και δαπάνη των ενδιαφερομένων, από τους εργολάβους ή τους
κατασκευαστές τάφων, οι οποίοι θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι
έναντι του Δήμου, για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και την επαναφορά των
πραγμάτων εις την προτέραν αυτών κατάσταση. Η εκτέλεση των έργων διαμορφώσεως σε
τάφους τριετούς χρήσεως είναι υποχρεωτική και μάλιστα εντός προθεσμίας 2 μηνών το
αργότερο από την ημερομηνία της ταφής. Στους τάφους τριετούς χρήσεως κρίνεται αναγκαία
η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της ημερομηνίας ταφής του ενταφιασθέντος θανόντος.
7) Προς εξασφάλιση του Δήμου οι μεν εργολάβοι κατασκευαστές τάφων που
συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο του Δήμου όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 8)
του παρόντος άρθρου και κατά την εγγραφή τους σε αυτό, θα καταθέτουν εγγυητική
επιστολή διάρκειας ενός έτους του Τ.Π.Δ.Α. ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας,
ποσού 500€, υπέρ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας. Η εγγυητική επιστολή
θα αντικαθίσταται με νέα για κάθε επόμενη περίοδο που ο κατασκευαστής συμμετέχει στο
μητρώο του Δήμου. Οι δε εργολάβοι κατασκευαστές τάφων που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο μητρώο του δήμου υποχρεούνται προ της κατασκευής ή διαμορφώσεως του τάφου να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή του Τ.Π.Δ.Α. ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας
υπέρ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή ενός εκάστου
τάφου, με ημερομηνία λήξης ενός (1) μήνα μετά την εκτέλεση του έργου και ποσού 100€
καθώς και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι για
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, την αποκατάσταση των ζημιών που
τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, την
επαναφορά των πραγμάτων εις την προτέραν αυτών κατάσταση.
8) Παρέχεται δια του παρόντος το δικαίωμα και η εξουσιοδότηση στο Τμήμα Κοιμητηρίου, να
καταρτίζονται πίνακες ή μητρώα, χρονικής διάρκειας μέχρι ενός έτους, εις τους οποίους θα
εγγράφονται, εντάσσονται και περιλαμβάνονται οι εργολάβοι κατασκευαστές τάφων. Κάθε
χρόνο ο παραπάνω πίνακας ή μητρώο θα αναθεωρείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως. Η
κατάρτιση, αναθεώρηση ή συμπλήρωση των προαναφερόμενων πινάκων ή μητρώων θα
γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Κοιμητηρίου και κατόπιν θα κατατίθεται προς έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
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9) Ο επιθυμών την εγγραφή του στα μητρώα ή τους πίνακες εργολάβων κατασκευής έργων,
πρέπει να καταθέτει κάθε χρόνο στο Τμήμα Κοιμητηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου τα εξής:
α) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
β) Βεβαίωση ασφάλισης στο Ο.Α.Ε.Ε. (εγγραφή στο μητρώο ασφαλισμένων)
γ) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία να περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα απασχολήσει στη
διάρκεια του έτους.
δ) Άδεια οχήματος , ασφαλιστήριο και τέλη κυκλοφορίας αυτού.
ε) Έναρξη επιτηδεύματος από ΔΟΥ
στ) Εγγυητική επιστολή διάρκειας ενός έτους του Τ.Π.Δ.Α. ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τράπεζας, ποσού 500€, υπέρ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Για τις περιπτώσεις αλλοδαπών εργαζομένων, εκτός των παραπάνω πρέπει να κατατίθενται
και φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας παραμονής για νόμιμη απασχόληση στην Ελλάδα
Κάθε μεταβολή στην σύνθεση του προσωπικού πρέπει προηγούμενα να γίνεται γνωστή στο
Δήμο, με Υπ.Δήλωση του εγγεγραμμένου στο Μητρώο.
10) Σε περίπτωση παράβασης από τον εργολάβο ή τον κατασκευαστή τάφων, των όρων του
παρόντος Κανονισμού ή διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος έργου και του
πράγματι εκτελεσθέντος ή σε περίπτωση αμέλειας του κατασκευαστή να επαναφέρει τα
πράγματα στην πρότερα αυτών κατάσταση ή καθιζήσεως τάφου ή κακοτεχνίας, προσκαλείται
αυτός εγγράφως από τον Δήμαρχο, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
αποκαταστήσει τη διαφορά ή ζημία που προέκυψε. Εάν παρέλθει άπρακτος η ανωτέρω
προθεσμία, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατεθείσα εγγύηση, με πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου. Παράλληλα δε ο Δήμος υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα εις την
προτέραν αυτών κατάσταση, με δαπάνη και δια λογαριασμό του εργολάβου ή κατασκευαστή
του έργου, η δε δαπάνη που θα απαιτηθεί γι’ αυτό, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τους
υπόχρεους προς τούτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε ως δημόσιο έσοδο.
11) Ειδικότερα παρέχεται με τον παρόντα κανονισμό στον Δήμαρχο το δικαίωμα να ζητεί, από
τον εργολάβο - κατασκευαστή, την αποκατάσταση βλάβης ή ζημίας συνεπεία καθιζήσεως
τάφου ή κακοτεχνίας. Σε περίπτωση δε αρνήσεως του εργολάβου, δικαιούται ο Δήμαρχος
αφού προηγουμένως τον προσκαλέσει εγγράφως ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτος η
προθεσμία που του έταξε, να εκδώσει καταλογιστική πράξη σε βάρος του εργολάβου για την
δαπάνη επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέραν αυτών κατάσταση.
12) Οι εργολάβοι, κατασκευαστές τάφων και γενικά οι εργολήπτες κατασκευής έργων και οι
εργατοτεχνίτες καθώς επίσης τα Γραφεία Κηδειών και επιχειρήσεις Ανθοστολισμού
υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας
του Νεκροταφείου.
Επίσης οι ανωτέρω υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά με τους εργαζομένους στην
Υπηρεσία Νεκροταφείου και να ενεργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτών.
Κάθε παράβαση, εκ μέρους των ανωτέρω, των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, των
νόμων ως και των υποδείξεων των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συμπεριφορά
αντίθετη με την ιερότητα του χώρου, θα συνεπάγεται την απαγόρευση της εισόδου του
παραβάτη στο Νεκροταφείο επί 1 μήνα, με απόφαση Δημάρχου, μετά από εισήγηση της
Υπηρεσίας του Νεκροταφείου και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της αδείας
εισόδου, συγχρόνως δε και απαγόρευση εισόδου στο Νεκροταφείο μέχρι και 3 έτη. Η ποινή
της οριστικής ανακλήσεως της αδείας εισόδου επιβάλλεται με Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου.
17

13) Για την χορήγηση Άδειας εισόδου στο Νεκροταφείο, τα Γραφεία Τελετών υποχρεούνται να
προσκομίζουν στην υπηρεσία του Τμ. Κοιμητηρίου τη νόμιμη Άδεια Λειτουργίας του
Γραφείου, την κατάσταση προσωπικού και των συνεργατών τους ή Υπ.Δήλωση και Άδεια
κυκλοφορίας των οχημάτων που εισέρχονται στο Νεκροταφείο για την μεταφορά νεκρού.
Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις Ανθοστολισμού υποχρεούνται να προσκομίζουν Έναρξη της
επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ., την κατάσταση προσωπικού και των συνεργατών τους και την
Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης που εισέρχονται στο Νεκροταφείο.
Άρθρο 17
Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις
Τα παραχωρητήρια των οικογενειακών τάφων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα με βάση
τους προϊσχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας του Νεκροταφείου, εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν συμπληρωματικά, υπερισχύουν όμως των
όρων των παραχωρητηρίων και για τα παραχωρητήρια που έχουν χορηγηθεί με βάση τους
προϊσχύοντες Κανονισμούς, τα δε εντεύθεν δημιουργηθέντα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως
έγκυρα και ισχυρά και από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 18
Ισχύς του Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του και την
δημοσίευση του στον ημερήσιο τύπο.
Από την έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος κανονισμός.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα
Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Κανονισμός αυτός ψηφίστηκε, εγκρίθηκε και κωδικοποιήθηκε στην συνεδρίαση στις
……………. 2018 σύμφωνα με την αριθ. …./2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
H κα Πρεβέντη πήρε τον λόγο και τοποθετήθηκε επί του θέματος λέγοντας τα παρακάτω:
(1ον) Καταρχήν δεν μου συνδιαβιβάσθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, το οποίο θα αποτελέσει σύμφωνα με το άρθρο 3 αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού, ώστε
να λάβω γνώση αυτού και κατόπιν να αποφασίσω σχετικά με τη προτεινόμενη χωροθέτηση. Ώστε
δεν μπορώ να εκφέρω άποψη και κατ΄επέκταση δεν εγκρίνω το άρθρο 3 του Κανονισμού.
(2ον) Προτείνω την συμπλήρωση του άρθρου 10 με την πρόβλεψη ειδικών και συγκεκριμένων
κριτηρίων για την χορήγηση παράτασης παραμονής νεκρών στον τάφο πέραν της τριετίας, ώστε να
εξασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και ισότητας και να μην συνδέεται η χορήγηση μόνο με τη
διαθεσιμότητα των χώρων ταφής.
(3ον) Καθόσον αφορά την παρ. 1 του άρθρου 15 του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του
Νεκροταφείου, προτείνω την τροποποίηση αυτού κατά το μέρος που επιτρέπει την πρόσβαση στο
Κοιμητήριο μόνο δια της κεντρικής εισόδου (η οποία βρίσκεται έναντι της οδού Φιλαδελφείας) και
την κατά περίπτωση μόνο πρόσβαση διά των υπολοίπων εισόδων. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική
ανάγκη να παραμένει ανοικτή και εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας κατά τις ώρες λειτουργίας του
Κοιμητηρίου τόσον η κεντρική είσοδος όσο και η είσοδος που βρίσκεται επί της οδού Λέσβου-Σκρά,
η οποία καταχρηστικά τα τελευταία χρόνια παραμένει κλειστή. Οι λόγοι που επιβάλλουν την
ρύθμιση αυτή είναι αφενός λόγοι ασφάλειας αφής με την ύπαρξη δύο εισόδων-εξόδων θα
επιταχυνθεί η τυχόν σε λόγους ανωτέρας βίας επιβαλλόμενη, εκκένωση του χώρου και αφετέρου -και
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κυρίως- η βέλτιστη και προσήκουσα εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα. Όπως όλοι
γνωρίζουμε μόλις 20 μέτρα από την είσοδο του Κοιμητηρίου της οδού Λέσβου βρίσκεται η
αφετηρία-τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 024 η οποία εξυπηρετεί τους Δήμους Αγίων
Αναργύρων και Αθήνας και πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών του Κοιμητηρίου. Ακόμη, στο ίδιο
σημείο υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος στάθμευσης οχημάτων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για τις ανάγκες των επισκεπτών του Κοιμητηρίου. Οι συμπολίτες μας που μεταβαίνουν στο
Κοιμητήριο με αυτήν την λεωφορειακή γραμμή και παρότι η είσοδος του Κοιμητηρίου της οδού
Λέσβου είναι μόλις 20 μέτρα από τη στάση, αναγκάζονται να κινηθούν περιμετρικά του
νεκροταφείου και να βαδίσουν περί τα 900 μέτρα για να καταλήξουν στην κεντρική είσοδο του
Κοιμητηρίου. Εάν μάλιστα ο τάφος του οικείου τους προσώπου είναι στο σημείο της του
Κοιμητηρίου που είναι πλησίον της πύλης επί της οδού Λέσβου, ο επισκέπτης αυτός πρέπει να
διασχίσει άλλα 150 μέτρα για να προσεγγίσει τον τάφο του οικείου του. Είναι προφανές λοιπόν ότι
δυσχεραίνονται αδικαιολόγητα οι πολίτες και ιδίως οι υπερήλικες και όσοι αντιμετωπίζουν κινητικά
προβλήματα. Περαιτέρω δε και δεδομένου ότι ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκεται
έξωθεν της κεντρικής πύλης δεν καλύπτει τις ανάγκες όλων των επισκεπτών παραμένει
ανεκμετάλλευτος και ο χώρος που υπάρχει στην έτερη είσοδο με αποτέλεσμα να σταθμεύουν
παράνομα πολλά οχήματα επί της Φιλαδελφείας και να δημιουργούνται σωρεία προβλημάτων στην
κίνηση των οχημάτων και κίνδυνοι για τους πεζούς.
Ώστε είναι αδικαιολόγητη και καταχρηστική η σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό και πρέπει να
προβλεφθεί ρητά η ελεύθερη πρόσβαση στο Κοιμητήριο τόσον από την κεντρική είσοδο όσο και από
την είσοδο επί της οδού Λέσβου .
Είναι θεμιτό καταρχήν να επιθυμεί η Δημοτική Αρχή να διασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά έσοδα από
τις επιχειρήσεις που λειτουργούν γύρω από την κεντρική είσοδο του Κοιμητηρίου (εντός και εκτός
αυτού), πλην όμως η ανεμπόδιστη και ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών στο Κοιμητήριο και ιδίως
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα είναι σαφώς υπέρτερο δικαίωμα και αγαθό
και έτσι πρέπει να διασφαλισθεί πρωταρχικά.
Ο Κανονισμός που καλούμαστε να εγκρίνουμε πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε κριτήρια στείρας
νομιμότητας και ρυθμίσεων για την λειτουργία του Κοιμητηρίου αλλά και σε κοινωνικά κριτήρια
μεταξύ των οποίων είναι η ακώλυτη πρόσβαση και κίνηση των επισκεπτών στο χώρο του
νεκροταφείου και ιδίως των ατόμων που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω προβλημάτων υγείας
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες βάδισης ή και κινητικά προβλήματα.
Τέλος θέλω να προσθέσω ότι περιήλθε σε γνώση μου ότι σε διακήρυξη διαγωνισμού για την
μίσθωση του κυλικείου του νεκροταφείου που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική είσοδο, ετέθη όρος να
παραμένουν κλειστές όλες οι είσοδοι του νεκροταφείου πλην της κεντρικής (πλησίον της οποίας
είναι το κυλικείο), με διάρκεια της σύμβασης 9 έτη και δικαίωμα παράτασης για άλλα 5 έτη. Ο
συγκεκριμένος όρος πέραν του ότι δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα αυτού,
είναι κατ΄εμέ παράνομος και καταχρηστικός, με προφανή τον κίνδυνο να εγερθούν αξιώσεις και
ζητήματα αποζημιώσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάρος του Δήμου μας.
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και την τοποθέτηση της κας
Πρεβέντη,
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υπέρ του σχεδίου του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου με τις διαφωνίες επιφυλάξεις της κας Πρεβέντη Δήμητρας στα άρθρα 3, 10 και 15
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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