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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 50/2011                                  
                                                          
 

                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για την 
τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και κωδικοποίηση 
αυτού σε ενιαίο κείµενο (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97) σήµερα στις 
12 του µήνα Ιουλίου έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7 µ.µ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 7944/9/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της 
∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, 
Αντιπρόεδρος, 3) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης 
∆ηµήτριος 5)  Παΐδας Αδαµάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης 
Πέτρος 8) Κοσκολέτος Σωτήριος και 9) Γκούµα ∆ανάη-Εύα, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   Ουδείς. 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6074/26-5-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Νεκροταφείου του ∆ήµου επί του θέµατος, τη λήψη απόφασης επί του οποίου 
είχαµε αναβάλει µε την αριθ. 43/2011 προηγούµενη απόφασή µας : 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούµε όπως σε προσεχή συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής , εισάγετε 
προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώµα, το παρακάτω θέµα που 
έχει ως εξής: 
 
 
   1.- Εισάγουµε, προς τροποποίηση άρθρων και προσθήκη διατάξεων 
στα παρακάτω άρθρα και διατάξεις του επισυναπτόµενου στη παρούσα 
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και ειδικότερα τα εξής : 
 
Άρθρο 4 , παράγραφος 3 , περίπτωση «ο διαχωρισµός των κατηγοριών 
έχει ως εξής»’ . 
 
       Το τετράγωνο 29 που είναι στο νότιο µανδρότειχο – Κηφισσό, να ενταχθεί 
στην Α΄ αντί στη Β’ κατηγορία που είναι σήµερα  και αυτή πλέον η διάταξη 
αυτού να έχει ως εξής . Α’ κατηγορία  5 – 6 – 21 και 29 τετράγωνα  . 
 
Άρθρο 5 , παράγραφος 4 .  
 
    « Η διάθεση των οικογενειακών τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται µε 
κλήρωση K.µέχρι και την σειρά έξι K. Μετά την κλήρωση ο ενδιαφερόµενος 
οφείλει άµεσα,K», να τροποποιηθεί στις σειρές αυτές και να έχει ως εξής « Η 
διάθεση των οικογενειακών τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται από το 
∆ήµαρχο κατά σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί 
και πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο . Μετά τη διάθεση ο ενδιαφερόµενος οφείλει 
άµεσα,K» και µετά συνεχίζει η παράγραφος αυτή κανονικά και ως έχει . 
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Άρθρο 5 , παράγραφος 12.  Στο τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου 
αυτής να προστεθεί ακροτελεύτια νέα διάταξη που να έχει ως εξής : 
 
« Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής οι συγγενείς στους οποίους θα 
παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση ο εν λόγω οικογενειακός τάφος, δεν θα 
πληρώνουν ξανά τα δικαιώµατα αξίας µαρµάρων που προβλέπει ο εν λόγω 
κανονισµός ή οι εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ». 
  
Άρθρο 6 , παράγραφος 4 . Απαλείφεται η έκπτωση του 50% . 
 
Άρθρο  11 περίπτωση β’ της παραγράφου α’ αυτής .  Από «  Κατ’ 
εξαίρεση K έως και κηδειών και µνηµοσύνων », να καταργηθεί και να µην 
επιτρέπεται ο πρόσθετος ανθοστολισµός .  
  
Άρθρο 16 παρ. 11 να προστεθεί περίπτωση η’ που να έχει ως εξής ‘’ 
Άδεια οχήµατος, ασφαλιστήριο και τέλη κυκλοφορίας αυτού ‘’ και να γίνει 
αναρίθµηση και να λάβει αριθµό θ’ η επόµενη περίπτωση της 
παραγράφου αυτής . 
 
Όπου ∆ήµος Ν.Φιλαδέλφειας σε ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος . 
   
     2.-  Επισυνάπτεται στη παρούσα ο ισχύων Kανονισµός Λειτουργίας του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου µας για να λάβετε γνώση αυτού . 
 
     3.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε προς το 
∆.Σ., τόσο τις παραπάνω προτεινόµενες τροποποιήσεις των άρθρων και 
διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, όσο 
και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο, µε τις τροποποιήσεις που 
καλείσθε σήµερα να ψηφίσετε. 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Προέδρου, τις 

απόψεις των µελών του, τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Βv του Ν. 

3852/10, αυτές της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και όλα τα σχετικά 

µε την υπόθεση έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο 
κείµενο, και πιο συγκεκριµένα :  
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   1.- Εισάγει, προς τροποποίηση άρθρων και προσθήκη διατάξεων στα 
παρακάτω άρθρα και διατάξεις του επισυναπτόµενου στη παρούσα 
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και ειδικότερα τα εξής : 
 
Άρθρο 4 , παράγραφος 3 , περίπτωση «ο διαχωρισµός των κατηγοριών 
έχει ως εξής»’ . 
 
       Το τετράγωνο 29 που είναι στο νότιο µανδρότειχο – Κηφισσό, να ενταχθεί 
στην Α΄ αντί στη Β’ κατηγορία που είναι σήµερα  και αυτή πλέον η διάταξη 
αυτού να έχει ως εξής . Α’ κατηγορία  5 – 6 – 21 και 29 τετράγωνα  . 
 
Άρθρο 5 , παράγραφος 4 .  
 
    « Η διάθεση των οικογενειακών τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται µε 
κλήρωση K.µέχρι και την σειρά έξι K. Μετά την κλήρωση ο ενδιαφερόµενος 
οφείλει άµεσα,K», να τροποποιηθεί στις σειρές αυτές και να έχει ως εξής « Η 
διάθεση των οικογενειακών τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται από το 
∆ήµαρχο κατά σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί 
και πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο . Μετά τη διάθεση ο ενδιαφερόµενος οφείλει 
άµεσα,K» και µετά συνεχίζει η παράγραφος αυτή κανονικά και ως έχει . 
 
Άρθρο 5 , παράγραφος 12.  Στο τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου 
αυτής να προστεθεί ακροτελεύτια νέα διάταξη που να έχει ως εξής : 
 
« Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής οι συγγενείς στους οποίους θα 
παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση ο εν λόγω οικογενειακός τάφος, δεν θα 
πληρώνουν ξανά τα δικαιώµατα αξίας µαρµάρων που προβλέπει ο εν λόγω 
κανονισµός ή οι εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ». 
  
Άρθρο 6 , παράγραφος 4 . ∆ιατηρείται ως έχει µε την προσθήκη ότι η 
έκπτωση του 50% θα χορηγείται µόνο για όσους αποδεδειγµένα πληρούν 
κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια (αποδεδειγµένη απορία ή ετήσιο εισόδηµα 
µέχρι 10.000,00 € βάσει εκκαθαριστικού). 
 
Άρθρο  11 περίπτωση β’ της παραγράφου α’ αυτής .  Από «  Κατ’ 
εξαίρεση K έως και κηδειών και µνηµοσύνων », να καταργηθεί και να µην 
επιτρέπεται ο πρόσθετος ανθοστολισµός .  
  
Άρθρο 16 παρ. 11 να προστεθεί περίπτωση η’ που να έχει ως εξής ‘’ 
Άδεια οχήµατος, ασφαλιστήριο και τέλη κυκλοφορίας αυτού ‘’ και να γίνει 
αναρίθµηση και να λάβει αριθµό θ’ η επόµενη περίπτωση της 
παραγράφου αυτής . 
 
Όπου ∆ήµος Ν.Φιλαδέλφειας σε ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος . 
   
     2.-  Επισυνάπτεται στη παρούσα ο ισχύων Kανονισµός Λειτουργίας του 
∆ηµοτικού Κοιµητ 
ηρίου για να λάβει το ∆.Σ. γνώση αυτού. 
 
     3.- ∆ιαβιβάζει την παρούσα στο ∆ηµ. Συµβούλιο και παρακαλεί όπως 
εγκρίνει, τόσο τις παραπάνω προτεινόµενες τροποποιήσεις των άρθρων και 
διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοιµητηρίου του ∆ήµου, όσο και 
την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο, µε τις ανωτέρω τροποποιήσεις. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ο 
οποίος τάσσεται κατά οποιασδήποτε ρύθµισης που αφαιρεί έσοδα από το 
∆ήµο και η κα ∆.Ε.Γκούµα που θεωρεί την προτεινόµενη τροποποίηση ως 
µέρος του προϋπολογισµού, επιφυλασσόµενη να τοποθετηθεί συνολικά επ΄ 
αυτής στο ∆.Σ., ενώ απείχαν από την ψηφοφορία ο κ. Ε.Πλάτανος, επειδή δεν 
παρέλαβε έγκαιρα τις εισηγήσεις και η κα Α.Καβακοπούλου-Σταµατιάδου, 
µόνο ως την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 4 του Κανονισµού. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  50/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 

 
 
Συν.: - Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, ∆εκέµβριος 2008 
 

 
Άρθρο 1 

∆ιατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου 
 
 Η λειτουργία γενικά του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου διέπεται από 
τους παρακάτω νόµους και διατάξεις : 
 
   α) Από τον Α.Ν. 582//1968, (ΦΕΚ 225Α) 
   β) Από τα άρθρα 34,35,966 και 970 του Αστικού Κώδικα  
   γ) Από τον ∆ηµοτικό & Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) ως ισχύει. 
   δ) Από την Νοµοθεσία περί εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρ. 
19 Β.∆/τος  
       29-9-58 κλπ. ) 
  ε) Από το άρθρο 11 του Β.∆/τος 318/69 
στ) Από τον παρόντα κανονισµό  
  ζ) Από τον ΑΝ 445/68 περί Νεκροταφείων & ενταφιασµού νεκρών 
(ΦΕΚ 130 Α) 
  η) Από το Π∆ 210/75 περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής 
νεκρών και οστών ανθρώπων.   (ΦΕΚ 63 Α)  
  θ) Από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας  
(ΦΕΚ 1844/05) και από κάθε άλλη σχετική διάταξη.  
 
Άρθρο 2 
 
α) Απαγορεύεται η ταφή παντός νεκρού εκτός της περιοχής του 
Κοιµητηρίου & σε ιδιωτικούς χώρους, εξαιρέσει των Μοναστηριών και 
Ησυχαστηρίων.  
β) Η περιουσία του Κοιµητηρίου παραµένει εις την κυριότητα του 
ιδρύσαντος αυτό ∆ήµου. 
 
  Άρθρο 3  
 
α) Το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο χαρακτηρίζεται ως πράγµα εκτός 
συναλλαγής. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 970 του ΑΚ στο ∆ηµοτικό 
Νεκροταφείο µπορεί να  παραχωρηθεί, (ιδιωτικό δικαίωµα), (ειδικό 
δικαίωµα ) σε ορισµένο χώρο, ταφής όπως παρακάτω αναφέρεται, 
εφ’ όσον από την παραχώρηση αυτή δεν αφαιρείται ο αναγκαίος για 
την ταφή νεκρών χώρος.  
 
β) Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από τον ∆ήµο 
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως 
δηµοτικού πράγµατος, η δε σχετική αυτή πράξη παραχώρησης 
συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη.  
 
Άρθρο 4    
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Προορισµός των επιµέρους τµηµάτων 
Οριοθέτηση-Χωροθέτηση 
 
     Το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Νέας Φιλαδέλφειας αποτελείται:  
 

1) Από τον εις αυτό κείµενο Ιερό Ναό Ταξιαρχών και τάφοι ιερέων οι 
οποίοι βρίσκονται στο τετράγωνο µε άρθρο 28. 
 

2) Από τα µε στοιχεία 7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-33-34 
τετράγωνα που περιλαµβάνουν τάφους τριετούς χρήσης 
Πολυτελείας, Α', Β' και Γ' κατηγορίας. 

    
   Ο διαχωρισµός των κατηγοριών έχει ως εξής:  
    
   Πολυτελείας: 14-15 
   Α' κατηγορία: 7-8-13-16-34 
   Β' κατηγορία: 9-11-12-17-18-19-20-23 
   Γ' κατηγορία: 33 

 
3) Από τα µε στοιχεία 1-2-3-4-5-6-10-21-22-24-25-26-27-29-30-31-33-

34 τετράγωνα τα οποία περιλαµβάνουν οικογενειακούς τάφους 
κατηγοριών  Πολυτελείας, Α' Β' και Γ' και του 32 τετραγώνου που 
περιλαµβάνει τάφους αιρετών και διακεκριµένων δηµοτών - κατοίκων 
της πόλης µας το οποίο είναι σήµερα χαρακτηρισµένο µε τον αριθµό 
27. 

   
   Ο διαχωρισµός των κατηγοριών έχει ως εξής :   
   
   Πολυτελείας : 1-2-3-4 
   Α΄ κατηγορία: 5-6-10-21 
   Β΄ κατηγορία: 22-24-25-26-27-29-30-31 
 

• το τετράγωνο 27 είναι σήµερα το 12Α 
• το τετράγωνο 29 είναι ο νότιος µανδρότοιχος (Κηφισσός) 

 µε στοιχεία Ο-Π-Ρ σήµερα 
• το τετράγωνο 30 είναι οι οικογενειακοί τάφοι πέριξ του παλιού 

χωνευτηρίου   µε στοιχείο Σ σήµερα 
• το τετράγωνο 31 είναι ο δυτικός µανδρότοιχος ( Νησίδα)  

µε στοιχείο Σ σήµερα 
 

4) Από τον νεκροθάλαµο µε στοιχείο Ε 

5) Από τα οστεοφυλάκια µε στοιχείο Ζ  

6) Από το γραφείο των Υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου υπό 

στοιχείο Β  

7) Από το κυλικείο µε στοιχείο Γ 

8) Από το ανθοπωλείο που βρίσκεται έξω από το Νεκροταφείο 
(αριστερά της κύριας  εισόδου) και επί του µπροστινού κοινοχρήστου 
πεζοδροµίου και κατά την ανατολική πλευρά αυτού µε στοιχείο Ν 

 
9) Από τα χωνευτήρια µε στοιχείο Ξ 
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10)  Από τις µαρµάρινες οστεοθήκες µε στοιχείο Χ  

11)  Από το πλυντήριο οστών µε στοιχείο Θ  

12)  Από το χώρο για βρέφη µε στοιχείο Υ  

13)  Από το χώρο για τα αδιάλυτα – σαρκοφάγοι µε στοιχείο Τ 

14)  Από το χώρο του ψυγείου µε στοιχείο Ο 

15)  Από το χώρο της δεξαµενής µε στοιχείο Φ  

16)  Χώρος αρχείου µε στοιχείο Π  

17)  Χώρος αποχωρητηρίων µε στοιχείο ∆  

18)  Είσοδοι νεκροταφείου µε στοιχείο Α 

19)  Αποδυτήρια προσωπικού µε στοιχείο Η  

20)  Αποθήκες Θ1 

21)  Φυλάκιο νότιας εισόδου (Νησίδα) µε στοιχείο Ι 

22)  Πυλώνες ∆ΕΗ µε στοιχείο Κ  

23)  Περίπτερο µε στοιχείο Μ,  

        όπως αυτά φαίνονται στο από ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 τοπογραφικό 
διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας . 

 
Άρθρο 5 
Οικογενειακοί τάφοι-Παραχώρηση 

 
1) Με την 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 γραµµήν 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 του εκείνου, προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση ως και των 
µη εχόντων ιδίαν οικογένεια αδελφών αυτού, εφ’ όσον συγκατατίθεται 
εγγράφως αυτός και µη υπάρχοντος αυτού, ο σύζυγος ή η σύζυγος και 
οι κατιόντες αυτού. Κατ’ εξαίρεση µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 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, 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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, το δε παραπάνω δικαίωµα αυτού θα έχει 
διάρκεια 3 ετών. 

 
2) Η σύσταση 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 
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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 
∆ήµου, εις την οποία σηµειώνονται το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
επάγγελµα, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός τηλεφώνου του 
αιτούντος ως και του προσώπου δια τον οποίο η παραχώρηση, ως 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 σχετικού 
πρωτοκόλλου ειδικού προς τούτο βιβλίου αριθµηµένου και 
θεωρηµένου από τον ∆ήµαρχο ανάλογα µε την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της σχετικής αίτησης.     
 

4)  H διάθεση των οικογενειακών τάφων εφ’ όσον υπάρχουν θα 
γίνεται µε κλήρωση το αργότερο ανά τρίµηνο ύστερα από σχετική 
ανακοίνωση στον ηµερήσιο και τοπικό τύπο. Στην κλήρωση αυτή 
η οποία γίνεται στην υπηρεσία του ∆ήµου, συµµετέχουν οι 
ενδιαφερόµενοι που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση µέχρι την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Μετά την κλήρωση ο 
ενδιαφερόµενος οφείλει άµεσα, µετά από σχετική ειδοποίηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, να καταθέσει κάθε δικαιολογητικό που θα του 
ζητηθεί (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του οικείου ∆ήµου που θα 
εκδοθεί βάσει ενόρκου βεβαιώσεως δύο µαρτύρων ενώπιον 
Ειρηνοδίκου), 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.  

 
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.  

 
6) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου καταβολής ή εξοφλήσεως των 

υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου θα κηρύσσεται έκπτωτος άνευ άλλου τινός, κάθε δε ποσό 
που έχει ήδη καταβληθεί από αυτόν θα περιέρχεται εις τον ∆ήµο 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 ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας . 
Εάν δε έχει ήδη προχωρήσει και σε κατασκευή του τάφου, κανένα 
δικαίωµα αποζηµιώσεώς του δεν δηµιουργείται ούτε δύναται σε καµία 
περίπτωση να θεµελιωθεί. Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ήµος 
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.  
 Επίσης σε περίπτωση µη εκπληρώσεως εκ µέρους των 
δικαιούχων οικογενειακών τάφων των πάσης φύσεως οικονοµικών 
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υποχρεώσεων τους σχετικά µε την καταβολή τελών, δικαιωµάτων τους 
(π.χ. µη καταβολή τελών καθαριότητος κ.λ.π.) πέραν της 20 ετίας από 
της τελευταίας καταβολής, τότε οι οικογενειακοί τάφοι δεν δύναται να 
χρησιµοποιηθούν περαιτέρω και επανέρχονται σωρευτικά οι κάτωθι 
συνέπειες:. 
 Α) Με σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άπαντες 
οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων θα κηρύσσονται άνευ άλλου τινός 
έκπτωτοι, κάθε δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από αυτούς θα 
περιέρχεται στον ∆ήµο 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 ∆ήµου. 
Εάν δε έχουν προχωρήσει και σε κατασκευή τάφου, κανένα δικαίωµα 
αποζηµιώσεως 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 
στον ∆ήµο, οποίος δύναται ελευθέρως να τους παραχωρήσει 
περαιτέρω σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.    

 
7) Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του τάφου πριν από την προηγούµενη  

εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων ή την εξάλειψη κάθε άλλης 
υποχρέωσης (οικονοµικής ή άλλης) του ενδιαφεροµένου, µάλιστα δε 
και πριν από την έκδοση και χορήγηση του σχετικού ως άνω 
παραχωρητηρίου.  

 
8) Σε περίπτωση µη εµπροθέσµου και προσηκούσης καταβολής ή 

εξοφλήσεως των υποχρεώσεών του (οικονοµικών) και µέχρις ότου το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει την έκπτωσή του, δύναται ο 
ενδιαφερόµενος να προσέλθει και να καταβάλλει στο ∆ήµο όποιο ποσό 
οφείλει µε τις νόµιµες βεβαίως προσαυξήσεις σύµφωνα µε τον Α.Ν. 
344/68, τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. ως και τις ισχύουσες διατάξεις περί 
βεβαιώσεως εσόδων. 

 
9)  Η παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού τάφου 

συνεπάγεται και την υποχρέωση κατασκευής του µέσα σε διάστηµα 
ενός έτους από την εξόφληση. Σε περίπτωση που παρέλθει ένα (1) 
έτος από την εξόφληση,  χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει 
ολοκληρώσει την κατασκευή του τάφου, τότε θεωρείται, κατ’ 
αµάχητο τεκµήριο, ότι παραιτείται του άνω δικαιώµατος και µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο τάφος αυτός άνευ άλλου 
τινός και αυτοδικαίως κι άνευ δικαστικής αποφάσεως, 
περιέρχεται στη δικαιοδοσία του ∆ήµου για να επαναδιατεθεί  
περαιτέρω ελευθέρως υπ’ αυτού. 

 
 

10)  Όσοι ζητούν την παραχώρηση οικογενειακού τάφου µε καταβολή του 
τιµήµατος µε δόσεις, πρέπει να ενηµερώνονται εγγράφως για τις 
διατάξεις του παρόντος και ιδιαίτερα για τις συνέπειες τις οποίες 
συνεπάγεται η µη εµπρόθεσµος και προσήκουσα καταβολή των 
δόσεων. 
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11)  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 ∆ήµαρχο. Στο σώµα αυτό θα 
αναγράφονται η οικογενειακή κατάσταση και τα δικαιούµενα κατά την 
παρ. 4 του παρόντος πρόσωπα. 

             Αντίτυπο του άνω παραχωρητηρίου παραδίδεται εις τον 
υπογράφοντα , το δε έτερο παραµένει  εις την υπηρεσία. 

 
12)   Η χρήση οικογενειακού τάφου για τον οποίο εξέλιπαν αποδεδειγµένα 

οι κατ’ άρθρον 5 παραγρ. 1 (Α.Ν. 582/68 αρθρ.3παρ.3) του παρόντος 
κανονισµού δικαιούχοι χρήσης, περιέρχεται µετά πενταετίαν από της 
ταφής του τελευταίου νεκρού εις το ∆ήµο δια πράξεως του κ. 
∆ηµάρχου, 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 εντός προθεσµίας ενός µηνός από την 
υποβολή της σχετικής αιτήσεως να προσκοµίσει στην αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 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.9 του παραπάνω άρθρου. 
 

13)  Οι ενταφιάζοντες νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους οφείλουν να 
προσκοµίζουν προ της ταφής εις τον Προϊστάµενο του Νεκροταφείου 
το εις το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος παραχωρητήριο ή σε 
περίπτωση απώλειάς του, αντίγραφο αυτού που εκδίδεται από το ∆ήµο 
καθώς και βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του ∆ήµου περί του 
βαθµού συγγενείας του ενταφιαζοµένου προς τον αρχικό δικαιούχο του 
τάφου, χορηγουµένης εν συνεχεία υποβολής υπό του ενδιαφεροµένου, 
υπευθύνου δηλώσεως του Ν.∆. 1599/86.  

 
14)  Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται 

της περαιτέρω χρήσεως αυτών περιέρχονται εις το ∆ήµο.  
 

15)  Οι παραχωρούµενοι στο ∆ηµοτικό 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 
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χρήσεως αυτού και µάλιστα για την ταφή των αναφεροµένων εις τον 
παρόντα κανονισµό συγγενών.  

 
16)  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 
δια του παρόντος και ανάλογο προς την κατηγορία, την θέση και τις 
διατάξεις του παραχωρούµενου τάφου. 

 
17)  ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η δηµιουργία νέων χώρων για 

οικογενειακούς τάφους πέραν των υφισταµένων σήµερα.  
 

18)  Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν και για τα 
παραχωρητήρια που έχουν µέχρι σήµερα χορηγηθεί µε βάση τον 
προϊσχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας.  

 
Άρθρο 6   
Ταφές 
Τιµές ένεκεν –∆ωρεάν- 
∆ηµάρχων-∆ηµοτικών Συµβούλων 
Υπαλλήλων-Εργατών-Νέων-Απόρων-Νηπίων-Αλλοθρήσκων 

 
1)  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύνανται να παραχωρούνται 

τάφοι δωρεάν, τιµής ένεκεν και µάλιστα πρόσκαιρα για την ταφή 
αποβιούντων διακεκριµένων ανδρών, γυναικών, δηµοτών και κατοίκων 
της πόλης µας. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται αποκλειστικά και µόνο 
για την ταφή των άνω τιµωµένων προσώπων. Η ταφή ισχύει για µια 
πενταετία, µετά την λήξη της οποίας γίνεται η εκταφή. 

  Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγµατοποιηθεί κατά την 
εκπνοή της πενταετίας η εκταφή του θανόντος, τότε καταβάλλεται 
δικαίωµα χρήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος 
κανονισµού. Για την ιδιότητα κάποιου προσώπου ως διακεκριµένου ή 
ιστορικού αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
2) α) Αποβιούντες διατελέσαντες ή εν ενεργεία ∆ήµαρχοι ενταφιάζονται 

στη «διακεκριµένη ζώνη» στο διηνεκές.  
 
β) Αποβιούντες εν ενεργεία ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ενταφιάζονται σε 
τάφους της «∆ιακεκριµένης Ζώνης » για µια πενταετία δωρεάν. Μετά 
την λήξη της πενταετίας γίνεται εκταφή και τα οστά τοποθετούνται σε 
µια µαρµάρινη οστεοθήκη, από τις οστεοθήκες που βρίσκονται στο 
διάδροµο του Νεκροταφείου µεταξύ ψυκτικού θαλάµου και του 
τετραγώνου «∆ιακεκριµένη Ζώνη», η οποία παραχωρείται δωρεάν 
«τιµής ένεκεν» και για µια πενταετία. Μετά την λήξη της άνω 
πενταετίας ουδεµία παράταση επιτρέπεται και οι ενδιαφερόµενοι 
συγγενείς δύνανται να προβαίνουν στην µεταφορά των οστών 
όπου επιθυµούν. 
 
γ) Αποβιούντες διατελέσαντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ενταφιάζονται σε 
τάφους πρώτης (α) κατηγορίας, τιµής ένεκεν, δωρεάν για µια 
πενταετία, µετά τη λήξη της οποίας ισχύει το ως άνω εδάφιο β’. 
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3) Αποβιούντες εν ενεργεία ∆ηµοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι 
του ∆ήµου ενταφιάζονται σε τάφους Α΄ κατηγορίας τριετούς 
χρήσης δωρεάν.  
Αποβιούντες εργάτες και υπάλληλοι συνεργείων ή επί συµβάσει 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου , υπηρετούντες τουλάχιστον επί 
διετίαν, ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους Β΄ κατηγορίας . 
Σε περίπτωση τυχόν παραµονής αυτών πέραν τις τριετίας 
υποχρεούνται οι οικείοι του θανόντος εις την καταβολή των 
νοµίµων δικαιωµάτων.  

  
4) Αποβιούντες ΝΕΟΙ µέχρι 30 ετών ενταφιάζονται για µία τριετία σε 

τάφους τριετούς χρήσης. H ταφή τους παρατείνεται για µία τριετία 
κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των γονέων ή του ή της συζύγου του 
θανόντος (εφόσον τελεί εισέτι εν χηρεία), καταβάλλοντας τα ποσά της 
παράτασης που προβλέπονται από το άρθρο 17 του παρόντος, 
µειωµένου κατά 50%. 

Μετά την πάροδο της εξαετίας ή και κατόπιν αιτήσεως ενός εκ 
των γονέων ή του ή της συζύγου του θανόντος (εφόσον τελεί εισέτι εν 
χηρεία) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χορηγεί παράταση για άλλη µία τριετία 
µε την καταβολή µειωµένου δικαιώµατος κατά 50%. Περαιτέρω 
παρατάσεις για άλλες τριετίες χορηγούνται µε την ίδια πάντα διαδικασία 
και για όσο χρόνο βρίσκονται στη ζωή τουλάχιστον ένας εκ των δύο 
γονέων του θανόντος ή του ή της συζύγου (εφόσον τελεί εισέτι εν 
χηρεία). Το τέλος υπολογίζεται κάθε φορά µε βάση τις τρέχουσες τιµές 
για την πρώτη τριετία µετά την ταφή, δηλαδή µειωµένο κατά 50% ως 
ανωτέρω αναφέρεται. 
 

5) Ενδεείς δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, ανεξαρτήτως 
δόγµατος, ενταφιάζονται δωρεάν µε έγκριση του ∆ηµάρχου, κατόπιν 
αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τοιούτων, κατόπιν αιτήσεως προσφιλών 
του θανόντος προσώπων, υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν 
εγγεγραµµένος στην κατάσταση των απόρων, την οποία εισηγείται η 
προς τούτο αρµόδια Επιτροπή και εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
6) Τα θνησιγενή βρέφη-νήπια ενταφιάζονται εις τον οριζόµενο µε τον 

παρόντα Κανονισµό ειδικό χώρο του Νεκροταφείου µε την καταβολή 
εφάπαξ δικαιώµατος για χρονικό διάστηµα 5 ετών, µετά τη λήξη του 
οποίου θα γίνεται εκταφή. 
Έτερα τέλη και δικαιώµατα δεν εισπράττονται. 

 
7) Οι αποβιούντες αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι καθώς και ενταφιαζόµενοι 

µε πολιτική κηδεία ενταφιάζονται σε τάφους τριετούς χρήσεως µε 
την καταβολή όλων των προβλεποµένων από το άρθρο 17 του 
παρόντος τελών και δικαιωµάτων. 

 
Άρθρο 7  
Ταφές 

 
1) ∆εν επιτρέπεται ο ενταφιασµός νεκρού αν προηγουµένως δεν 

προσκοµισθεί στον προϊστάµενο του Νεκροταφείου η άδεια ταφής, 
µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου συγγενή και 
υποχρεωτικά το AΦΜ αυτού. Ο ενταφιασµός νεκρού γίνεται αφού 
προηγουµένως τηρηθούν οι ισχύοντες κάθε φορά υγειονοµικές κλπ. 
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δ/ξεις της κείµενης Νοµοθεσίας  περί ταφής νεκρών. ∆εν 
επιτρέπεται ο ενταφιασµός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής 
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. 

 
3) Κατά τον ενταφιασµό των νεκρών η Υπηρεσία Νεκροταφείου µαζί 

µε τις άλλες αποδείξεις πληρωµής θα χορηγεί µε απόδειξη 
παραλαβής, ενηµερωτικό έντυπο στο οποίο πέραν των άλλων θα 
γίνεται γνωστό ότι ο ∆ήµος θα προβαίνει υποχρεωτικά και 
υπηρεσιακά στην εκταφή του νεκρού µετά την πάροδο τριετίας από 
της ταφής, εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή 
ή την τυχόν παράταση, µετά από προηγούµενη έγγραφη 
προειδοποίηση – υπενθύµιση εκ µέρους της Υπηρεσίας (συστηµένη 
επιστολή), η οποία θα στέλνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί 
κατά τον ενταφιασµό του νεκρού στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο. Σε 
περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται οι συγγενείς να 
δηλώνουν εγγράφως την τυχόν νέα διεύθυνση, άλλως η υπηρεσία 
του Νεκροταφείου και ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρουν και σε 
περίπτωση µη εµφάνισης ουδενός συγγενούς ενδιαφεροµένου δια 
την εκταφή, η υπηρεσία θα προβαίνει εις  αυτήν και τα οστά θα 
τοποθετούνται στο χωνευτήρι. 

 
Άρθρο 8   
Εκταφές 

 
1)  Μετά την συµπλήρωση τριετίας από της ταφής, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά από τον παρόντα κανονισµό, τα οστά ανακοµίζονται µε 
ευθύνη των συγγενών και µε την καταβολή τελών που ορίζονται στο 
άρθρο 17 του παρόντος.  

 
2) Η εκταφή πραγµατοποιείται µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία 

του Νεκροταφείου για τον καθορισµό ηµέρας και ώρας και αφού 
προηγουµένως τηρηθούν οι ισχύουσες εκάστοτε υγειονοµικές κλπ 
διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας περί ταφής και εκταφής νεκρών.  

 
3) Εφόσον οι συγγενείς δεν προβαίνουν στην εκταφή έγκαιρα, το 

αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από τη λήξη της τριετίας ή 
πενταετίας ή µετά την λήξη του χρόνου παράτασης, τότε αυτή 
γίνεται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Νεκροταφείου. Η τυχόν 
εκπρόθεσµη εµφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους 
απαλλάσσει από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που στο µεταξύ 
έχουν ήδη δηµιουργηθεί. Τα δικαιώµατα του ∆ήµου στην 
περίπτωση αυτή εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς 
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. 

 
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.  
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5) Εάν οι συγγενείς του νεκρού µετά την εκταφή επιθυµούν να 
παραλάβουν κάποια αντικείµενα που τυχόν υπάρχουν επί του 
τάφου, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στην υπηρεσία του 
Νεκροταφείου, διαφορετικά ανήκουν στο Νεκροταφείο και 
αποτελούν περιουσία του ∆ήµου και εκποιούνται σύµφωνα µε τις 
νόµιµες διαδικασίες ή γίνεται αποκοµιδή και µεταφορά στη 
χωµατερή.  

 
 Άρθρο 9  
Παρατάσεις ταφής 

 
1) Η ταφή νεκρών σε τάφους τριετούς χρήσεως έχει διάρκεια 3 έτη, ή 

όπως διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα κανονισµό, υποχρεωτικά 
από την ηµεροµηνία ταφής. Παραµονή νεκρού πέραν της τριετίας 
γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου συγγενούς προς την 
αρµόδια Υπηρεσία του Νεκροταφείου, η οποία εγκρίνει ή 
απορρίπτει αυτή ενδεχοµένως και ανάλογα µε τις δυνατότητες 
διάθεσης ταφών στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο.  

 
2) Η πέραν τριετίας παραµονή νεκρού σε οικογενειακό τάφο που 

ετάφη κατ’ εξαίρεσιν, συνεπάγεται την καταβολή τελών 
παράτασης σε τάφο πολυτελείας τριετούς χρήσης. 

 
3)  Οι παρατάσεις ταφής και το χρονικό διάστηµα αυτών καθορίζονται 

επί της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου συγγενούς από την αρµόδια 
Υπηρεσία του Νεκροταφείου. Τα τέλη δε και δικαιώµατα για τις 
παρατάσεις ταφής πέραν της τριετίας ορίζονται στο άρθρο 17 του 
παρόντος και στις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
4) Η παράταση ταφής γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων 

συγγενών του νεκρού και έγκρισή της από την αρµόδια 
Υπηρεσία του Νεκροταφείου, η οποία δύναται να αρνηθεί  την 
έγκριση παρατάσεως ταφής σε περίπτωση που συγγενείς ή 
προσφιλή προς το νεκρό πρόσωπα δηµιουργούν µε την 
συµπεριφορά τους προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του 
Νεκροταφείου. Η παράταση ταφής έχει ισχύ µόνο µετά την 
καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωµάτων που σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να καταβάλλονται µέχρι την εκάστοτε 
ηµεροµηνία λήξης ταφής του νεκρού. 

 
 

Άρθρο 10  
Ταφή αδιάλυτων 

 
1) Με την ταφή του νεκρού στους χώρους αδιαλύτων εισπράττεται 

δικαίωµα χρήσης για ένα έτος, που ορίζεται στο το άρθρο 17 του 
παρόντος κανονισµού. Με την συµπλήρωση έτους 
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά η εκταφή µε υποχρέωση και 
φροντίδα των συγγενών του νεκρού.  
 Αν παρέλθουν τρεις (3) µήνες από την συµπλήρωση έτους από 
της ταφής εις τον χώρο αδιαλύτων και οι συγγενείς δεν 
ενδιαφερθούν, τότε ο νεκρός τοποθετείται στο χωνευτήρι µε την 
φροντίδα της Υπηρεσίας. 
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2) Σε περίπτωση που ο νεκρός παραµένει αδιάλυτος, εφόσον το 

επιθυµούν οι συγγενείς παρατείνεται η ταφή του για ένα ακόµη 
χρόνο, µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 
∆εν επιτρέπεται η παράταση ταφής νεκρού στο χώρο των 
αδιαλύτων, αν από την εκταφή προκύπτει ότι ο νεκρός έχει λιώσει.  

 
3) Για κάθε έτος παράτασης ταφής στους τάφους αδιαλύτων, θα 

εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα ετήσια δικαιώµατα. 
 

Άρθρο 11   
Παροχή υπηρεσιών στον χώρο του Νεκροταφείου 

 
1) Τα δικαιώµατα χρήσεως του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου, των 

εγκαταστάσεων αυτού, του Ιερού Ναού, των Οστεοφυλακίων κλπ 
ρυθµίζονται και καθορίζονται δυνάµει του από 24-9-58 Β. ∆/τος περί 
κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί προσόδων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, κ από τον παρόντα Κανονισµό ως και τις ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοτικών Εσόδων.  

 
2) Για την παροχή υπηρεσιών από το υπαλληλικό, και εργατοτεχνικό 

προσωπικό του ∆ήµου , τους ιερείς του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
κατά την τέλεση κηδειών, µνηµόσυνων κλπ. ως και για την 
διακόσµηση του Ιερού Ναού εισπράττονται δικαιώµατα που 
ορίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό. 

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση κατά την οποία οι οικείοι 
του θανόντος επιθυµούν πρόσθετο στολισµό κατά την τέλεση 
κηδειών και µνηµοσύνων απαιτείται να υποβάλουν προς 
έγκριση σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του 
Νεκροταφείου. Ο εγκριθησόµενος πρόσθετος στολισµός θα 
γίνει µε επιµέλεια και δαπάνη των οικείων ή του γραφείου 
τελετών, χωρίς όµως να παρεµποδίζεται η καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο οµαλή τέλεση των λοιπών τελετών (κηδειών - 
µνηµοσύνων).  
 Ο προϊστάµενος του Νεκροταφείου θα ελέγχει θα µεριµνά και θα 
παρακολουθεί την οµαλή τέλεση του προγράµµατος των λοιπών 
τελετών και θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα. Ειδικό τέλος για τον 
πρόσθετο στολισµό θα καθοριστεί µε την σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τα τέλη. Για την παροχή 
υπηρεσιών από το υπαλληλικό, και εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ηµοτ. Νεκροταφείου για την ανόρυξη τάφων και για την ταφή ή 
εκταφή νεκρών, την καθαριότητα  οστεοφυλακίων, εισπράττονται 
τέλη που καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό. Για την υπό του 
∆ήµου παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλιών ανεξαρτήτως του εάν 
πρόκειται περί οικογενειακού τάφου ή τάφου τριετούς χρήσεως ή 
τάφου πάσης άλλης κατηγορίας, επιβάλλεται τέλος ή δικαίωµα που 
ορίζεται µε τον παρόντα Κανονισµό. Με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών αφής κανδηλιών και περιποιήσεως τάφων παρέχεται µε 
τον παρόντα Κανονισµό στον ∆ήµαρχο το δικαίωµα να συγκροτεί 
κατά την κρίση του ειδική υπηρεσία στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο µε 
συνεργείο που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα καταστάσεως δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, ως 
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τροποποιηθείς ισχύει (Νόµος 3584/2007) ως και τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Νόµος 3463/2006). 

 
3) Εννοείται οίκοθεν ότι από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται 

αυστηρώς η παροχή συναφών υπηρεσιών από ανεξάρτητα και µη 
εντεταγµένα εις το  προσωπικό του ∆ήµου πρόσωπα, εξαιρέσει της 
περιπτώσεως παροχής τέτοιων υπηρεσιών από τους συγγενείς του 
ταφέντος και µόνο για τον τάφο αυτού . 

 
4) Η χρέωση για την αφή κανδηλιών είναι µηνιαία και αφορά 

αποκλειστικά και µόνο την ταφή. ∆εν επιτρέπεται η είσπραξη για 
διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών. Η µη εκπλήρωση των 
οικονοµικών υποχρεώσεων πέραν του τριµήνου συνεπάγεται την 
διακοπή της αφής κανδηλιών ύστερα από ειδοποίηση  του 
ενδιαφερόµενου.  

 
 Άρθρο 12   
Υποχρεώσεις – Περιορισµοί προσωπικού 

 
1) Την επί του υπαλληλικού και  εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Νεκροταφείου εποπτεία ασκεί ο Προϊστάµενος αυτού, σύµφωνα µε 
τον παρόντα Κανονισµό, τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου και τις εντολές του ∆ηµάρχου.  

 
2) H διάθεση του προσωπικού του Νεκροταφείου ενεργείται από τον 

Προϊστάµενο αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Υπηρεσίας. 
 

3) Το προσωπικό πρέπει να συµπεριφέρεται προς τους 
προσερχοµένους ευπροσήγορα και µε ευπρέπεια και ανάλογα προς 
την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των προσερχοµένων, 
πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του µε προθυµία και µε τον 
απαιτούµενο επιβαλλόµενο σεβασµό και κατανόηση και να µην δίνει 
αφορµές για παράπονα ή παρατηρήσεις.  

 
4) Εις το µε οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετεί στο ∆ήµο ή τα υπ’ 

αυτού εποπτευόµενα ή εξαρτώµενα Ν.Π.∆.∆. υπαλληλικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό (τακτικό, έκτακτο επί συµβάσει κλπ.) 
απαγορεύεται κάθε και παντός είδους και µορφής σχέση ή ανάµειξη 
(εξαρτηµένη ή µη) π.χ. εταιρική κλπ. µε εργολήπτες ή σύσταση 
εταιρειών, εργολάβους κηδειών ή ιδιώτες ή άλλους  παράγοντες µε 
ενδιαφερόµενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου, για 
τέλεση κηδειών, µνηµοσύνων κλπ.  Επίσης απαγορεύεται κάθε 
οικονοµική ή εργασιακή τους σχέση µε τα γραφεία κηδειών κλπ.  
   Εάν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση τηρείται η υπό του νόµου 
προβλεπόµενη διαδικασία µέχρι της οριστικής απολύσεως αυτού.  

 
Άρθρο 13 
Περιορισµοί 

 
1) Η είσοδος εις το Νεκροταφείο απαγορεύεται απολύτως πριν από 

την ανατολή και µετά τη δύση του ηλίου και όσες ώρες 
περαιτέρω ορίσει ο ∆ήµαρχος µε σχετική προς τούτο πράξη του. 
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       Η 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. 

            Η εφαρµογή της παραπάνω διατάξεως θα εκτελείται µε 
ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και του Προϊσταµένου 
του Νεκροταφείου.  

 
2) Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στο Νεκροταφείο 

αυτοκινήτων κλπ µεταφορικών µέσων και εν γένει παντός είδους 
οχηµάτων. 
 Η µεταφορά των αναγκαιούντων για την εκτέλεση έργων 
διαµορφώσεως και διαρρυθµίσεως των τάφων υλικών θα 
διενεργείται µόνο τις πρωινές ώρες και µόνο κατά την ώρα 
εκείνη που θα ορίσει ο ∆ήµαρχος µε σχετική προς τούτο πράξη 
του.  

 
3) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος σε άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες (µε όχηµα) (εκτός των ωρών τελέσεως κηδειών και 
µνηµοσύνων). Τα άτοµα αυτά οφείλουν να ζητήσουν 
έκδοση ειδικής άδειας εισόδου µε αίτησή τους προς το 
γραφείο ∆ηµάρχου. 

 
4) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν µαζί τους 

σκυλιά ή άλλα ζώα καθώς και σε πρόσωπα που διατελούν σε 
κατάσταση µέθης και είναι ντυµένα κατά τρόπο άσεµνο ως και 
παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς 
ή τους κηδεµόνες τους.  

  Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή 
εκδήλωση. Όποιος δεν συµµορφούται προς τα ανωτέρω 
καλείται να εγκαταλείψει αµέσως το Νεκροταφείο. Σε περίπτωση 
αρνήσεως ή δυστροπίας του θα καλείται από την υπηρεσία του 
Νεκροταφείου το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα.  

 
5) Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών του 

Νεκροταφείου ως και κάθε διαπραγµάτευση µέσα στο 
Νεκροταφείο αυτών µε εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και 
γενικά µε όλους τους εργαζόµενους σε αυτό.                                                           
Απαγορεύεται η έκθεση πένθιµων αντικειµένων εντός του 
Νεκροταφείου καθώς και η ανάρτηση διαφηµίσεων 
οποιασδήποτε µορφής και οποιουδήποτε αντικειµένου. Επίσης 
απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση 
οποιουδήποτε αντικειµένου µέσα στο Νεκροταφείο. 

 
6) Τα άνθη και τα φυτά που κόβονται από τους τάφους δεν δύναται 

να παραληφθούν από τους δικαιούχους των τάφων άνευ άδειας 
του Προϊσταµένου του Νεκροταφείου.  

 
7) Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόµου εξαιρετέες ηµέρες 

απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός του Νεκροταφείου.  
 

   Άρθρο 14   
                   Οστεοφύλαξη 
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1) Η φύλαξη των οστών στο απλό οστεοφυλάκιο γίνεται µετά από 

προηγούµενη δήλωση των ενδιαφεροµένων συγγενών του 
νεκρού και µε ταυτόχρονη καταβολή των αντίστοιχων 
δικαιωµάτων που ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος 
κανονισµού. Η εκάστοτε καταβολή δικαιωµάτων είναι 
ηµερολογιακή και αρχίζει από την ηµεροµηνία της εκταφής ή 
παράτασης. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθη το προβλεπόµενο 
στο άρθρο 17 ποσό φύλαξης επί ένα έτος, τοποθετούνται στο 
χωνευτήρι µετά από σχετική προηγούµενη ειδοποίηση 
(συστηµένη επιστολή) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω 
άρθρο της εκάστοτε απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
2) Για την παραµονή των οστών στο χώρο του πλυντηρίου 

και για διάστηµα δύο µηνών προκειµένου ο 
ενδιαφερόµενος να προετοιµάσει τη µεταφορά των οστών 
σε άλλο Νεκροταφείο κανένα τέλος δεν εισπράττεται. Ο 
ενδιαφερόµενος κατά την ηµέρα της εκταφής οφείλει να 
δηλώσει υπεύθυνα (Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86) ότι 
εντός του διµήνου θα παραλάβει τα οστά (τηρούµενης της 
νόµιµης διαδικασίας) διαφορετικά αυτά θα µεταφερθούν 
στο ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ µε µέριµνα της υπηρεσίας. 

 
3) Η παραλαβή των οστών από το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και η 

µεταφορά τους σε άλλο Νεκροταφείο ενεργείται µόνον κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων συγγενών και µετά προηγούµενη 
τήρηση της νοµίµου διαδικασίας . 

 
4) Η φύλαξη των οστών σε µαρµάρινες οστεοθήκες γίνεται µε 

δήλωση του ενδιαφερόµενου και την ταυτόχρονη καταβολή 
των αντίστοιχων δικαιωµάτων που ορίζονται στο άρθρο 17 του 
παρόντος. Η εκάστοτε καταβολή δικαιωµάτων είναι ετήσια. Ως 
χρόνος έναρξης της φύλαξης λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία 
της τοποθέτησης των οστών µαρµάρινη οστεοθήκη. Αν 
νωρίτερα από την ηµεροµηνία λήξης της φύλαξης θελήσουν να 
τα πάρουν από την µαρµάρινη οστεοθήκη, καµία υποχρέωση 
επιστροφής χρηµάτων δεν δηµιουργείται για τον ∆ήµο. Οι 
οποιεσδήποτε καταβολές δεν συµψηφίζονται. 

    Ένα µήνα πριν τη λήξη του χρόνου παραχώρησης του 
χώρου ο υπόχρεος αυτού υποχρεούται να περαιώσει προς το 
∆ήµο τα του χρόνου παράτασης αυτού και να καταβάλει το 
σχετικό τέλος για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που επιθυµεί. 
Σε περίπτωση κατά την οποία λήξει ο χρόνος παραχώρησης και 
δεν ανανεώσει εντός τριµήνου από την λήξη του χρόνου 
παραχώρησης αυτού τις υποχρεώσεις του, άνευ ετέρας 
προειδοποιήσεως ο Προϊστάµενος του Νεκροταφείου προβαίνει 
υπηρεσιακά στην µεταφορά και εναπόθεση των οστών στο 
χωνευτήρι του Νεκροταφείου και η οστεοθήκη διατίθεται σε νέο 
δικαιούχο. 
 Σε κάθε µαρµάρινη οστεοθήκη επιτρέπεται να τοποθετούνται τα                            
οστά  µόνο ενός νεκρού. 
∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθήκης σε δύο ή 
περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα.  
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5) Η µαρµάρινη οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο 

εκείνου στον οποίο γίνεται η παραχώρηση χρήσης ή για τον 
οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτική 
οποιασδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο µεταβιβάσεως προς 
τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου.  

 
6) Απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση στις µαρµάρινες οστεοθήκες, 

οστών προσώπων που δεν προβλέπονται, ούτε αναφέρονται 
στην σχετική οίκοθεν απόδειξη. 

 
 Άρθρο 15 
Ανείσπρακτα χρέη 
 
 Σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται συγγενής ή εµφανίζεται 
µεν, αλλά αρνείται την καταβολή τελών και δικαιωµάτων που 
αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες υπηρεσίες ή σε καθυστέρηση 
εκταφής κλπ τα δικαιώµατα του ∆ήµου βεβαιώνονται και 
εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε και τα οστά εναποτίθενται στο χωνευτήρι.  
 
 Άρθρο 16  
Υποχρεώσεις κατασκευαστών ταφών – Γραφείων Τελετών 

 
1) Η εκτέλεση έργων κατασκευής και διαµορφώσεως στο ∆ηµ. 

Νεκροταφείο τάφων από τους οικείους των εις αυτούς ταφέντων 
νεκρών ενεργείται µε την καταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο, ανάλογου  
χρηµατικού ποσού που καθορίζεται µε τον παρόντα κανονισµό.  
 Ο κατασκευαστής-εργολάβος υποχρεούται να καταβάλει στο 
∆ήµο για την εκτέλεση του έργου δικαίωµα υπέρ του ∆ήµου σύµφωνα 
µε το άρθρο 17 του παρόντος.  
 Για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών επί οικογενειακών 
ταφών απαιτείται έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που 
χορηγείται µετά την προσκόµιση των σχεδίων της µελέτης –
προϋπολογισµού και του οικείου εργολαβικού συµβολαίου . Ο 
κατασκευαστής  του οικ. Τάφου πρέπει να έχει αντίγραφο του 
οικείου παραχωρητηρίου.  

 
2) Πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου επί οικογενειακού τάφου, 

ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα πρέπει να προσκοµίζονται στο γραφείο 
του προϊσταµένου του Νεκροταφείου εις τριπλούν τα σχέδια και η 
µελέτη του έργου που θα κατασκευαστεί µαζί µε τον προϋπολογισµό 
και το οικείο συµφωνητικό, νόµιµα υπογεγραµµένα από τους  
οικείους του ταφέντος νεκρού και τον εργολάβο.                                                                               
Το ένα από τα παραπάνω αντίγραφα θα παραµένει στο αρχείο του 
∆ήµου , ένα άλλο νόµιµα θεωρηµένο θα παραδίδεται στον 
ενδιαφερόµενο και το τρίτο στον προϊστάµενο του Νεκροταφείου.  

 
3) Απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οιουδήποτε έργου επί τάφων 

προ της τηρήσεως των άνω υποχρεώσεων υπό του ενδιαφερόµενου 
και της καταβολής όλων των υπέρ του ∆ήµου δικαιωµάτων για την 
εκτέλεση του έργου, που αποδεικνύεται µόνο µε την προσαγωγή του 
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οικείου γραµµατίου διπλοτύπου εισπράξεως της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 
4) Ο ∆ήµος, µετά την εκτέλεση του έργου, προβαίνει στην οριστική 

εκτίµηση της πραγµατικής αξίας επί του πράγµατι εκτελεσθέντος επί 
του τάφου έργου µε τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε σχετική 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από ένα 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, ένα τεχνικό υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου και από τον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 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 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

    Η ίδια επιτροπή είναι επίσης αρµόδια για την εκτίµηση της αξίας ήδη 
κατασκευασµένων τάφων που παραχωρούνται εκ νέου λόγω 
παραιτήσεως των δικαιούχων ή ελλείψει απογόνων.  

 
6) Στις περιπτώσεις που στον παραχωρούµενο χώρο δεν υπάρχει 

κατασκευή τάφου, αλλά γίνεται για πρώτη φορά, ισχύουν οι 
παράγραφοι 1,2,3 και 5 του παρόντος άρθρου  

 
7) 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 
υπεύθυνο έναντι του ∆ήµου για την τήρηση του παρόντος 
Κανονισµού και την επαναφορά των πραγµάτων εις την προτέραν 
αυτών κατάσταση, υποχρεούµενοι άµα όπως προ της κατασκευής ή 
διαµορφώσεως  του τάφου να καταθέσουν εγγύηση ή εγγυητική 
επιστολή του Τ.Π.∆.Α. ή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας 
υπέρ του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας για την κατασκευή ενός εκάστου 
τάφου, µε ηµεροµηνία λήξης έξι (6) µήνες µετά την εκτέλεση του 
έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Η 
παραπάνω εγγύηση 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, και κατατίθενται άλλως καταβάλλοντα πριν γίνει κάθε 
εργασία, διαφορετικά άλλως καταβάλλονται πριν γίνει κάθε εργασία, 
διαφορετικά δεν επιτρέπεται η έναρξη εργασιών. Ταυτόχρονα µε τα 
παραπάνω ορίζεται τέλος εισόδου αυτοτελές για την κατασκευή ενός 
εκάστου τάφου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του 
παρόντος.                                                                                                              
Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από τους εργολάβους ή 
κατασκευαστές τάφων και αποτελούν δική τους υποχρέωση έναντι 
του ∆ήµου, µε κανένα τρόπο δε, δεν αποτελούν µέρος της δαπάνης 
που υποχρεούται να καταβάλλει ο ενδιαφερόµενος συγγενής.  
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8) Παρέχεται εις τον ∆ήµαρχο δια του παρόντος η εξουσιοδότηση, 

όπως δια πράξεώς του, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
αναγνωρίσεως τινός ως εργολάβου ή κατασκευαστή τάφου, την 
εγγύηση που θα καταθέσει καθένας από αυτούς, την χρονική 
διάρκεια ισχύος αυτής, κατά περίπτωση ή κατά µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα, τις προϋποθέσεις επιστροφής ή αναλήψεως αυτής υπό 
του καταθέτου κλπ.  

 
9) Οµοίως παρέχεται το δικαίωµα εις το ∆ήµαρχο, και εξουσιοδοτείται 

προς τούτο δια του παρόντος, να  καταρτίσει πίνακες ή µητρώα 
χρονικής διάρκειας µέχρι τέλος τρέχοντος έτους, εις τους οποίους θα 
διαλαµβάνονται οι εργολάβοι κατασκευαστές ή µελετητές τάφων που 
θα αναγνωρισθούν.  

 
10)  Κάθε χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός Μαρτίου ο παραπάνω 

πίνακας ή µητρώο  θα αναθεωρείται ή θα συµπληρώνεται αναλόγως, 
µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
11)  Ο επιθυµών την εγγραφήν του εις τα µητρώα ή τους πίνακες 

εργολάβων κατασκευής έργων πρέπει να καταθέτει κάθε χρόνο στην 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου τα εξής:  
 
α)   Βεβαίωση ότι είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 
β)   Βεβαίωση ότι είναι µέλος του Σωµατείου Μαρµαροτεχνιτών.  
γ)   Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ηµόσιο. 
δ)   Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο. 

                 ε)   Βεβαίωση ασφάλισης στο Τ.Ε.Β.Ε. 
               στ)  Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία να περιλαµβάνει τους εργαζόµενους 

που θα απασχολήσει στη  διάρκεια του έτους. 
     ζ)   Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται το               

ΑΦΜ της  επιχείρησης. 
                 η)  Έγγραφο µε αναλυτικά στοιχεία για τον καθένα εργαζόµενο  
                       στο οποίο επισυνάπτονται  : 

- Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωµένη 
- Βεβαίωση ΙΚΑ ότι είναι εν ενεργεία ασφαλισµένος του. 

                   -    Φωτογραφία 
 

Για τις περιπτώσεις αλλοδαπών εργαζοµένων εκτός των παραπάνω                      
πρέπει να  κατατίθενται: 

- Φωτοτυπία επικυρωµένη της άδειας παραµονής στην Ελλάδα 
- Φωτοτυπία επικυρωµένη κάρτας νόµιµης  απασχόλησης .  

 
  Κάθε µεταβολή στην σύνθεση του προσωπικού πρέπει 
προηγούµενα να γίνεται  γνωστή µε έγγραφο που θα συνοδεύεται µε 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

 
12) 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 προτέρα αυτών κατάσταση, 
προσκαλείται αυτός εγγράφως όπως εντός προθεσµίας τριών (3) 
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ηµερών συµµορφωθεί προς το περιεχόµενο αυτής. Εάν παρέλθει 
άπρακτος η άνω προθεσµία, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η 
κατατεθείσα εγγύηση, αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου ή 
κατασκευαστή του έργου, µε πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Παράλληλα δε ο ∆ήµος 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, βεβαιούται και εισπράττεται από τους υπόχρεους 
προς τούτο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε ως δηµόσιο 
έσοδο.  

 
13) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο εκτέλεσης  των πάσης 

φύσεως έργων επί των τάφων, τον έλεγχο αυτών ως και για τις 
υποχρεώσεις των εργοληπτών, εργολάβων και κατασκευαστών 
τάφων και του ∆ήµου που δεν προβλέπονται από τον παρόντα 
Κανονισµό καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά 
από εισήγηση του ∆ηµάρχου.  

 
14) Ειδικότερα παρέχεται µε τον παρόντα κανονισµό εις τον ∆ήµαρχο 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 ∆ήµαρχος 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου.  

 
15) Οι εργολάβοι, κατασκευαστές τάφων και γενικά οι εργολήπτες  

κατασκευής έργων  και οι εργατοτεχνίτες καθώς επίσης και οι 
τελετάρχες 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. 

       
16) Κάθε παράβαση εκ µέρους του εργολάβου, κατασκευαστού ως και 

γενικά εκ µέρους του εργατοτεχνικού προσωπικού αυτών ως και των 
τελεταρχών, των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, των νόµων 
ως και των υποδείξεων των Υπηρεσιών καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε συµπεριφορά που απάδει προς την ιερότητα του 
χώρου θα συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτου στο 
Νεκροταφείο επί 15 ηµέρες.                                                                                                           
 Στον εργολήπτη (εταιρεία, εργολάβο, κατασκευαστή ή 
υπάλληλο αυτών ή τελετάρχη) που δεν συµµορφώνεται προς τις 
διατάξεις του παρόντος ή της κείµενης νοµοθεσίας επιβάλλεται ποινή 
προσωρινής ανάκλησης της άδειας στο Νεκροταφείο µέχρι ένα µήνα 
και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της αδείας, 
συγχρόνως δε και απαγόρευση εισόδου στο Νεκροταφείο και µέχρι 3 
έτη. Η ποινή της οριστικής ανακλήσεως της αδείας επιβάλλεται δι’ 
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του 
∆ηµάρχου.  
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17) Η εκτέλεση των έργων διαµορφώσεως  σε τάφους τριετούς χρήσεως 

είναι υποχρεωτική και µάλιστα εντός προθεσµίας 40 ηµερών το 
αργότερο από την ηµεροµηνία της ταφής. Στους τάφους τριετούς 
χρήσεως κρίνεται αναγκαία η αναγραφή του ονοµατεπώνυµου 
και της ηµεροµηνίας ταφής του θανόντος ενταφιασθέντος. Σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτος η άνω προθεσµία, επιβάλλεται 
µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  πρόστιµο εις βάρος των οικείων 
του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος.  
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσθετη κατασκευή επί 
µαρµάρινου ταφείου τριετούς χρήσεως ή οικογενειακού τάφου.   
 Το δικαίωµα κατασκευής τάφων τριετούς χρήσεως εισπράττεται 
υποχρεωτικά κατά τον χρόνο της ταφής των νεκρών.  

 
 
 

Άρθρο 17   
Τέλη και ∆ικαιώµατα 

 
1) Όλα τα τέλη, δικαιώµατα, αµοιβές κ.λ.π. που προβλέπονται από τον 

παρόντα Κανονισµό και την ισχύουσα Νοµοθεσία το ύψος, ο τρόπος 
καταβολής αυτών ως και παν σχετικό µε αυτά  θέµα, καθορίζονται 
εκάστοτε και ετησίως µε σχετική προς τούτο απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

2) Τα τέλη ή δικαιώµατα που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση χώρων στο 
∆ηµοτικό Νεκροταφείο, τις εγκαταστάσεις του και τον Ιερό Ναό 
ρυθµίζονται από τις διατάξεις της Νοµοθεσίας περί προσόδων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων, η βεβαίωση και η είσπραξη τους διέπεται από την 
νοµοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών προσόδων.  

 
      Άρθρο 18   

Τελικές – Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 
Τα παραχωρητήρια των οικογενειακών τάφων  που έχουν εκδοθεί µέχρι 
σήµερα µε βάση τον προϊσχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του 
Νεκροταφείου εξακολουθούν να ισχύουν. Οι διατάξεις του παρόντος 
Κανονισµού ισχύουν συµπληρωµατικά και για τα παραχωρητήρια που 
έχουν χορηγηθεί µε βάση τον προϊσχύοντα Κανονισµό, τα δε εντεύθεν 
δηµιουργηθέντα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως έγκυρα και ισχυρά και 
από της ισχύος του παρόντος Κανονισµού.  

 
      Άρθρο 19   

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει αµέσως µετά την κατά νόµο 
έγκρισή του. 
Από την έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούµενος και κάθε 
απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε αυτόν.  
Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισµό, αποφασίζει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπ’ όψη  του και τις σχετικές διατάξεις 
του Νόµου.  
Όσον αφορά τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώµατα που ισχύουν σήµερα 
στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο, παραµένουν εν ισχύ µέχρι 31-12-2011.  
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Αφ’ ότου εγκριθεί ο παρών νέος Κανονισµός του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
θα ληφθεί βάσει του άρθρου 17 αυτού απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία θα καθορίζονται αναλυτικά κατά περίπτωση όλα 
τα τέλη και δικαιώµατα που θα ισχύουν στο µέλλον αρχής γενοµένης από 
1η Ιανουαρίου 2012 και εντεύθεν.  
 

Ο Κανονισµός αυτός ψηφίστηκε εγκρίθηκε και κωδικοποιήθηκε στην 
συνεδρίαση της --ης ------------ 2011 και σύµφωνα µε την αριθµ. --- απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.        
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