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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 12-22/9/2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ. 12/133/2016 απόφασή του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ 
    Ν.Λιόλιος  Η.Κολοµτσάς  Γ.Σταθουλόπουλος           
                               Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου                                      
  Γ.Γουρνάς                                   Α.Γκιώνης 
                                                                ∆.Τσοχαντάρης                            Ζ.Καζάνας              
                                                                Αλ.Κούρος           Ν. Σωτήρχου  
                                                                Ι.Χριστοφόρου                            Β.Καρατράντος                    

                               Α.Θεοχάρης                                 ∆.Χρήστου                                                               
.                                    Γ.Βλαχάβας    
                                     Ι.Κούρος                            

                                                                Π.Μαρκοστάµος 
                                                                Ν.Παπαχριστόπουλος 
  Β.∆.Κυριαζής   
                                                                Α. Κοτσιαφίτη                             
                               Κ.Αγγελούσης 

  Ι.Παπαγεωργίου 
                                                                  Κ.Σούλιας 
  Β.Σίµου-Παλαιολόγου 
  Γ.Σκαµπερδόπουλος 
                                                                 Κ.Πάσσας    
  Κ.∆ούρος  
  Γ.Ρούσσης 
   

 Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Νικόλαος. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 

         Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης,                                      

        Απόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Μ. ∆ουµάνη, 2. Γ. Πάσσα, 

        Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Σ. Σαρηγιάννης , 2. Γ. Ρουµπής , 3. ∆.Κυριαζής                                                          

         Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆. Γλουστιάνος , 2. Α. Πλατίτσας,  

                                                3. Ι. Σκορδάς, 4.Α. Ευθυµίου, 5.  Γ. Μύθης ,  

 Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας, 
 Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1.  Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάµπρου,  

     
  Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 22 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη 



και ώρα 21,00 µ.µ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την 
αριθµ. 11291 -  16/09/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών 
( 22 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν 
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, 
των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 
 
Θέµα 2ο: Ψήφιση κανονισµού λειτουργίας Κοιµητηρίων ∆ήµου Λοκρών   
 

Για το ανωτέρω  θέµα, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κο ∆ήµαρχο ο οποίος είπε τα εξής: 
η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για την σύνταξη σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων 

των άρθρων 79 & 82 του Κ.∆.Κ. όπως προκύπτει από το άρθρο 73, παρ.1, περ. Β5 του Ν.3852/2010, 
εισηγείται πρός το ∆.Σ. µε την υπ’αριθµ. 10/33/2016 απόφαση της το τελικό σχέδιο της κανονιστικής 
απόφασης λειτουργίας του Νεκροταφείου Αταλάντης για τη λήψη της σχετικής απόφασης.  
 Στα πλαίσια αυτά, προτείνω προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την κανονιστική απόφαση 
λειτουργίας του Νεκροταφείου Αταλάντης σύµφωνα µε το σχέδιο που µας προτείνει η Ε.Π.Ζ. το οποίο 
σας κοινοποιήθηκε κι έχει ως κατωτέρω: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο του κανονισµού 

Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία όλων 
των δηµοτικών κοιµητηρίων του ∆ήµου Λοκρών   . 

Άρθρο 2ο - Νοµικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 75 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) στην αρµοδιότητα των δήµων ανήκει ο καθορισµός των χώρων για τη 
δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης για τον  καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δηµιουργία, συντήρηση και 
λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών (άρ. 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 5 του Ν.4144/13). 

Στην αρµοδιότητα των δήµων υπάγεται η διαχείριση και η διοίκηση όχι µόνο των κοιµητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των 
λειτουργούντων κοιµητηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός από : 

α) τα µη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιµητήρια 

β) τους χώρους ταφής σε µοναστήρια και ησυχαστήρια και 

γ) τους µεµονωµένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυµάτων (Γνωµ. ΝΣΚ 316/1995). 

Ο κανονισµός λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων του ∆ήµου Λοκρών εκδίδεται βάσει των διατάξεων του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 
και του αρ. 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

1) Του Α.Ν. 445/1968, (Φ.Ε.Κ. 130Α), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών» 

2) Του Α.Ν. 582/1968, (Φ.Ε.Κ. 225Α), «Περί δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων» 

3) Του άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006 όπως αυτός 
ισχύει 

4) Του Ν. 3852/2010 όπου τυγχάνει εφαρµογής 

5) Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαϊου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιµητηρίων» 

6) Των άρθρων 35, 966 και 970 Αστικού Κώδικα, 

7) Του Ν. 547/1977 (Φ.Ε.Κ. 56Α) «Περί ∆ιοικήσεως των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων» 



8) Του Β.∆. της 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α) «Περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

9) Του Β.∆. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

10) Του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/76 τεύχος Α') «Περί ληξιαρχικών πράξεων» 

11) Του Ν. Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α') «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

Άρθρο 3ο - Νοµικός Χαρακτηρισµός 

1. Τα κοιµητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά µνηµεία χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού 
Κώδικα και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόµων σχέσεων, όπως η εκποίηση, η µίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η 
υποθήκευση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό 
δικαίωµα) για ορισµένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου) (άρ. 3 παρ.1 Α.Ν. 582/68). 

2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από τον ∆ήµο, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δηµοτικού 
πράγµατος. Οι σχετικές πράξεις του ∆ήµου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

3. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωµα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση 
και απαγορεύεται η µεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονοµιά, διαθήκη) διαδόχους του (αρ. 
3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68). 

Άρθρο 4ο - Περιγραφή Κοιµητηρίων 

Ο ∆ήµος Λοκρών διοικεί και διαχειρίζεται στην περιφέρεια του κοιµητήρια που βρίσκονται στις εξής θέσεις : 

Α) ∆.Ε. Αταλάντης 

1) ∆.Κ. Αταλάντη : ένα κοιµητήριο µε οστεοφυλάκιο & χωνευτήρι. 

2) Τ.Κ. Εξάρχου : ένα κοιµητήριο  

3).Τ.Κ. Καλαποδίου : ένα κοιµητήριο 

 4) Τ.Κ.  Κυπαρισσίου : ένα κοιµητήριο 

5) Τ.Κ. Κυρτώνης : ένα κοιµητήριο 

6. Τ.Κ. Μεγαπλατάνου : ένα κοιµητήριο 

7) Τ.Κ. Τραγάνας : ένα κοιµητήριο 

Β) ∆.Ε. ∆αφνουσίων  

1) ∆.Κ. Λιβανατών : ένα κοιµητήριο µε οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι 

2) Τ.Κ. Αρκίτσας : ένα κοιµητήριο και χωνευτήρι 

3) Τ.Κ. Γουλεµίου : ένα κοιµητήριο  

Γ) ∆.Ε. Μαλέσίνας  

1) ∆.Κ. Μαλεσίνα : ένα κοιµητήριο 

- Θεολόγος  : ένα κοιµητήριο 

2) Τ.Κ. Προσκυνά  : ένα κοιµητήριο  

∆) ∆.Ε. Οπουντίων 

1) Τ.Κ. Μαρτίνου : ένα κοιµητήριο 

2) Τ.Κ. Λάρυµνας  : ένα κοιµητήριο 

Άρθρο 5ο - Ώρες λειτουργίας 



1. Τα κοιµητήρια λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από την ανατολή µέχρι και τη δύση του ηλίου. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα κοιµητήρια σε εργαζόµενους και µή κατά τις ώρες που είναι κλειστά. 

.     Άρθρο 6ο - Ευταξία – Καθαριότητα 

Η εικόνα των κοιµητηρίων µαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του ∆ήµου. 

Για την καλή εικόνα και λειτουργία των κοιµητηρίων απαγορεύεται : 

α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχηµα δεν έχει σχετική άδεια από τον ∆ήµο. 

β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφηµιστικής πινακίδας, πένθιµων αντικειµένων καθώς και η πώληση διαφόρων αντικειµένων. 

γ) Η επεξεργασία των µαρµάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιµητηρίου, παρά µόνο επιτρέπονται οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών 
για την τοποθέτηση και συναρµολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγµατοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιµητηρίου και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας. 

δ) Το φύτεµα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των µνηµάτων και η τοποθέτηση γλαστρών και άλλων αντικειµένων που αυξάνουν 
τον καταλαµβανόµενο από τον τάφο χώρο. 

ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό των τάφων κ.λπ. 

στ) η είσοδος σε άτοµα διατελούντα εν µέθη, ή άσεµνα ενδεδυµένα, σε παιδιά κάτω των 12 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς 
τους ή τους κηδεµόνες τους καθώς επίσης και η είσοδος σε οποιονδήποτε συνοδεύεται από ζώο συντροφιάς. 

Άρθρο 7ο - Ενταφιασµός Νεκρών 

1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιµητηρίων του ∆ήµου Λοκρών έχει διάρκεια επτά (7) έτη υποχρεωτικώς από την ηµεροµηνία 
ταφής.  

2. Απαγορεύονται οι ενταφιασµοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριµένων και σαφώς οριοθετηµένων ταφικών τµηµάτων των 
κοιµητηρίων του δήµου καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων και των περιβόλων ιδρυµάτων, 
προκειµένου για τον ενταφιασµό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο ίδρυµα (παρ. 1 αρ. 2 Α.Ν. 445/68 & παρ. 
3 αρ. 2 Α.Ν. 582/68). 

3. ∆ικαίωµα ταφής στα δηµοτικά κοιµητήρια έχουν όλα τα θανόντα στην διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου πρόσωπα, ανεξαρτήτου 
δηµοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύµατος (αρ. 6 Α.Ν. 582/68) 

4. Κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ιεράς Μητρόπολης καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασµό των µη 
ορθόδοξων ή των αλλόθρησκων (αρ. 6 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68) 

5. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τµήµατα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισµένων 
τµηµάτων για τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους µε άλλα τµήµατα, ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες των κοιµητηρίων. 

6. Ο καθορισµός ορισµένου τµήµατος για τον ενταφιασµό σε αυτό ορισµένης κατηγορίας προσώπων, δεν συνιστά παραχώρηση 
ιδιαίτερων δικαιωµάτων χρήσης τάφου στα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του αρ. 970 του Α.Κ. και του άρθρου 3 § 1 του Α.Ν. 
582/1968. 

7. Ο ενταφιασµός κάθε νεκρού επιτρέπεται µετά την πάροδο 12 ωρών από το νοµίµως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση 
νεκροτοµής, αµέσως µετά από αυτή (αρ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 445/68). 

∆εν επιτρέπεται ο ενταφιασµός προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να 
αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού µε βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο (αρ. 
4, παρ. 13, N. 4144/2013) 
8. Ο ενταφιασµός νεκρών των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήµατα που υπάγονται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό 
γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τµήµα του κοιµητηρίου και απαγορεύεται η εκταφή προ της παρελεύσεως δεκαετίας (αρ. 3 Π.∆. 210/1975) . 
Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται. Οι τελετάρχες οφείλουν να ενηµερώσουν. 
9. Προ της εκδόσεως της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον ∆ήµο (η οποία εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιηµένη ώρα 
θανάτου από τον ιατρό), οι ενδιαφερόµενοι συγγενείς των νεκρών, ή τα γραφεία τελετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταµείο του 
∆ήµου Λοκρών ή στα Ταµεία των κατά τόπων ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων το ανάλογο δικαίωµα ταφής. 

10. Κατά την πληρωµή του δικαιώµατος ταφής η σχετική υπηρεσία του δήµου θα χορηγεί µε απόδειξη παραλαβής, ενηµερωτικό 
σηµείωµα (έντυπο) στο οποίο θα γίνεται γνωστό ότι θα προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του νεκρού µετά την πάροδο επτά ετών από 
την ταφή και εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή. 



11. Κατά την πληρωµή του δικαιώµατος και επί της απόδειξης παραλαβής οι ενδιαφερόµενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην 
υπηρεσία του ∆ήµου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν εγγράφως µε επιστολή, την τυχόν νέα διεύθυνση τους. 

12. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιµητήριο του διαµερίσµατος που ανήκει ο ∆ηµότης, να ενταφιάζεται σε 
άλλο κοιµητήριο του Καλλικρατικού ∆ήµου. 

Άρθρο 8ο - ∆ωρεάν Ενταφιασµός 

1. Άποροι δηµότες, µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Λοκρών, ενταφιάζονται δωρεάν, κατόπιν απόφασης δηµάρχου ή του αρµόδιου 
αντιδηµάρχου (όπως αυτός θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου), και υπό την προϋπόθεση ότι ο θανών είναι εγγεγραµµένος στην 
κατάσταση απόρων του ∆ήµου ή αφού προσκοµιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την υπηρεσία του ∆ήµου. 

2. Η ταφή των βρεφών, νηπίων και παιδιών µέχρι και (6) έξι ετών ενεργείται δωρεάν. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων τιµής ένεκεν υπέρ προσώπων, οι οποίοι µε την 
εθνική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στο δήµο. 

4. Η δωρεάν ταφή ισχύει για επτά (7) έτη και µετά το πέρας αυτών γίνεται εκταφή. 

5. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωµα επί αυτών εξαντλείται µε την ανακοµιδή του νεκρού. 

6. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται να παραχωρείται σε εξέχοντα πρόσωπα του ∆ήµου, τιµής ένεκεν, οικογενειακός 
τάφος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968. 

Άρθρο 9ο - Τάφοι 

Α. Συνηθισµένοι τάφοι (αρ. 7, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) 

Α1. Οι συνηθισµένοι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20µ. µήκος, 1,00 µ. πλάτος, για τους ενήλικες και 1,10µ. µήκος, 0,50µ. πλάτος, για τα 
παιδιά. Το γενικό δε βάθος θα είναι στο 1,80µ. περίπου. Ο πυθµένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστο 1,00 µ. χαµηλότερα από τη 
στάθµη οποιουδήποτε παρευρισκοµένου δρόµου. 

Α2. Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτήν 
θα σχηµατίζεται γαιόλοφος 0,25µ. περίπου. 

Α3. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον 0,50 µ. που θα µετριέται από τα όρια της εκσκαφής. 

Β. Κτιστοί τάφοι (θόλοι – οικογενειακοί, αρ. 8, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) 

Β1. Οι κτιστοί τάφοι δεν θα υπερβαίνουν σε διαστάσεις τα 3,50µ. µήκος, και 3,00 µ. πλάτος και 2,50 µ. ύψος ή βάθος από την επιφάνεια 
του εδάφους. 

Β2. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον 1,00 µ. που θα µετριέται από τα όρια της εκσκαφής. 

Β3. Οι διαστάσεις των κρυπτών των κτιστών τάφων θα είναι τουλάχιστον : πλάτος 0,75µ., ύψος 0,75µ. και µήκος 2,20µ. 

Γενικά ισχύει ότι :  

1) Η δαπάνη κατασκευής των µνηµείων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το συγγενή του νεκρού. 

2) Για κάθε ζηµία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή των τάφων, υπεύθυνος θα είναι ο κατασκευαστής τεχνίτης. 

3) Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ταφής αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στη 
γλώσσα της πατρίδας τους µε την προϋπόθεση να είναι και στην ελληνική γλώσσα. 

4) Η εξωτερική µορφή των τάφων πρέπει να συµβιβάζεται µε τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίον ανήκουν και θα πρέπει να 
εναρµονίζονται απόλυτα µε τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής. 

Άρθρο 10ο - Οικογενειακοί τάφοι 

(αρ. 3, παρ. 3 & αρ. 4 παρ. 1 Α.Ν. 582/68) 

1. Η σύσταση ενός οικογενειακού τάφου ενεργείται επ’ ονόµατι του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται εν τη ζωή και 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος. Όσοι επιθυµούν την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού τάφου οφείλουν 



να καταθέσουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του  ∆ήµου Λοκρών, µε πλήρη στοιχεία , στην οποία σηµειώνονται το ονοµατεπώνυµο, 
πατρώνυµο, επάγγελµα, ΑΦΜ, ο αριθµός τηλεφώνου του  αιτούντος . 

Η προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων είναι αρµοδιότητα του προέδρου της οικείας 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010). 

Η έγκριση της ανωτέρω κατασκευής δίδεται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου (όπως αυτός θα οριστεί µε απόφαση 
∆ηµάρχου) (σχετ. το αρ. 58, παρ. 1, εδ. ζ & αρ. 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010). 

2. Εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόµενος οφείλει άµεσα, µετά την ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας του ∆ήµου να καταβάλλει κάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί. 

3. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση τάφου άνευ της ολοσχερούς εξόφλησης του δικαιώµατος στο ∆ήµο Λοκρών. 

4. Μετά την εξόφληση του παραπάνω δικαιώµατος χρήσεως του οικογενειακού τάφου, συντάσσεται το οικείο «παραχωρητήριο» εις 
διπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον αρµόδιο φορέα και από τον αιτούντα. Στην πίσω όψη του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται η 
οικογενειακή κατάσταση αυτού στον οποίο έγινε η παραχώρηση του τάφου. Αντίγραφο του άνω παραχωρητηρίου θα παραδίδεται στον 
ενδιαφερόµενο, το δε άλλο παραµένει εις το αρχείο του ∆ήµου Λοκρών. Επί του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται λεπτοµερώς και η 
ακριβής θέση του οικογενειακού τάφου στον χώρο του κοιµητηρίου. 

5. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής : 

α) στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος), 

β) στον / στην σύζυγο αυτού, 

γ) στους κατευθείαν γραµµή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (αρ. 1463 Α.Κ.) δηλ. οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, 

δ) στους κατευθείαν γραµµή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου µε τους (τις) συζύγους και τους κατιόντες αυτών, δηλαδή τα νόµιµα, 
θετά και αναγνωρισθέντα τέκνα µε τους (τις) συζύγους τους και οι έγγονοι, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι του αρχικού δικαιούχου. Εάν η 
αρχική δικαιούχος είναι γυναίκα, δικαίωµα ταφής έχει και το εξώγαµο τέκνο της. 

ε) στο πατέρα ή την µητέρα του / της συζύγου του αρχικού δικαιούχου 

στ) στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο αρχικός 
δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει ο / η σύζυγος και οι κατιόντες του (ένας εξ’ αυτών). 

ζ) Οι διαζευγµένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάµο µετά τη λύση του προηγούµενου µε θάνατο δεν έχουν δικαίωµα ταφής 
στους οικογενειακούς τάφους, εφόσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι. 

6. Ο βαθµός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται την ηµέρα της κηδείας µε υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 του δικαιούχου του τάφου ή, αν δεν υπάρχει αυτός της συζύγου του ή των κατιόντων (ενός εξ αυτών), οι οποίοι 
υποχρεώνονται να προσκοµίσουν µέσα σε ένα µήνα πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η 
συγγένεια δεν προκύπτει από το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες 
του νόµου. 

7. Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται φιλοξενούµενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται 
να ενεργήσει την εκταφή µετά την παρέλευση των επτά (7) ετών. 

8. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώµατα χρήσης του τάφου και δεν αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόµια χρήσης σε εκείνον που 
καταβάλλει τα τέλη και δικαιώµατα τα οποία οφείλουν εις ολόκληρον όλοι οι δικαιούχοι έναντι του ∆ήµου. 

9. Οι παραχωρούµενοι, στο εκάστοτε κοιµητήριο, χώροι για τη σύσταση οικογενειακών τάφων, κατά τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνων προς τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, ούτε είναι επιδεκτικοί 
οποιασδήποτε παραχωρήσεως ή µεταβιβάσεως καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους µε πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. 

10. Κατ’ εξαίρεση βάσει του εδ. Β της παρ. 3 του αρ. 3 του Α.Ν. 582/1968 και µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να 
επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται µε τον αρχικό δικαιούχο και του 
συζύγου ή της συζύγου αυτού και µε άλλο βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας, µετά από έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου του 
οικογενειακού τάφου και εάν αυτός έχει αποβιώσει, ο (η) σύζυγος και οι κατιόντες του και την καταβολή του ανάλογου δικαιώµατος, το 
οποίο δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το µισό εκείνου που απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώµατος συστάσεως 
οικογενειακού τάφου. 

11. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για τους οικογενειακούς τάφους που τυχόν έχουν χορηγηθεί παλαιότερα νόµιµα. 

Άρθρο 11ο - Κατάργηση οικογενειακών τάφων 



1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι κατά το άρθρο 11 του παρόντος κανονισµού περιέρχονται 
αυτοδικαίως µετά την πάροδο επτά (7) ετών από τον τελευταίο ενταφιασµό. 

2. Προκειµένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον παρόντα κανονισµό, αυτοί 
καλούνται µε γενική πρόσκληση του ∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται σε µία τοπική εφηµερίδα ή εάν δεν υπάρχει τότε σε µία ηµερήσια 
πολιτική εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας του νοµού Φθιώτιδας  ή µε εξώδικη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσµίας και να αποδείξουν τη συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 

3. Οι οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως αυτών, περιέρχονται αυτοδικαίως 
στον ∆ήµο Λοκρών, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακοµίζονται µε 
την φροντίδα των δικαιούχων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κείµενου κανονισµού. 

4. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από τον ∆ήµο µετά την παρέλευση των επτά 
(7) ετών από τον τελευταίο ενταφιασµό, έστω και εάν στο παρελθόν χρησιµοποιηθήκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί. 

Άρθρο 12ο - Έννοια ανακοµιδής 

1. Ανακοµιδή νεκρού ονοµάζεται η µεταφορά γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του 
πτώµατος, για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο µέρος. (αρ. 1, παρ. 10, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978). Τα οστά φυλάσσονται στο 
οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιµητηρίου, που περιλαµβάνει κατάλληλες υποδοχές για τη φύλαξη των οστών των 
ανακοµιζοµένων νεκρών. 

2. Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν στο οστεοφυλάκιο, τα οστά µετά την ανακοµιδή τοποθετούνται σε χωνευτήριο. Χωνευτήριο 
ονοµάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιµητηρίου, που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακοµιζοµένων νεκρών. (αρ. 1, 
παρ. 12, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) 

Για την ανακοµιδή των οστών εκδίδεται άδεια από τον πρόεδρο της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 
παρ. 4 Ν. 3852/2010). 

Άρθρο 13ο - Χρόνος - διαδικασία ανακοµιδής οστών 

1. Με εξαίρεση τις ταφές δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους, για όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά µετά την συµπλήρωση 
επτά (7) ετών από την ταφή, τα οστά των νεκρών ανακοµίζονται µε ευθύνη των συγγενών των νεκρών και τοποθετούνται από την 
υπηρεσία του ∆ήµου στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήρι, σύµφωνα µε την επιθυµία των συγγενών. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την 
ανακοµιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει διαλυθεί τελείως, παραµένει στο τάφο για εικοσιτέσσερεις (24) µήνες 
ακόµα προκειµένου να αποστεωθεί. 

2. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και µεταφορά των νεκρών µε αίτηση των συγγενών πριν από την παρέλευση του χρόνου της 
υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975 (Φ.Ε.Κ. 63Α 8-4-1975) «περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής 
νεκρών και οστών ανθρώπων». 

3. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιµώδες νόσηµα που δεν υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό απαγορεύεται η 
εκταφή πριν από την εκπνοή τριετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιµώδες νόσηµα που υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό 
(Β.∆. 383/72 Φ.Ε.Κ. 91-72 τ.Α.) απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας (αρ. 2 + 3 του Π.∆. 210/75). 

4. Οι εκταφές µέσα στο χώρο του κοιµητηρίου, θα γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης από την υπηρεσία του ∆ήµου. Η ανακοίνωση θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των δηµοτικών κτιρίων κάθε δηµοτικής ή 
τοπικής κοινότητας καθώς επίσης θα αποστέλλεται στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς προς ενηµέρωση. 

Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ηµερών στους συγγενείς των νεκρών προκειµένου να προβούν σε ενέργειες 
για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού) ή για την εκταφή του νεκρού. 

5. Εάν οι συγγενείς των νεκρών δεν επιδείξουν το ενδιαφέρον τους για τα ανωτέρω τότε γίνεται υποχρεωτικά εκταφή του νεκρού χωρίς 
καµία άλλη ειδοποίηση και τα οστά τοποθετούνται σε χωνευτήρι. 

6. Η τυχόν καθυστερηµένη εµφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που στο µεταξύ 
έχουν ήδη δηµιουργηθεί ή δηµιουργούνται µε την εκταφή. 

7. Κάθε είδους κατασκευές και αντικείµενα που κατά την εκταφή δεν παραληφθούν από τους ενδιαφερόµενους συγγενείς, ανήκουν στην 
υπηρεσία του ∆ήµου και αποτελούν περιουσία αυτού, εκποιούνται δε σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες ή γίνεται η αποκοµιδή αυτών 
και όλα τα υλικά (σπασµένα µάρµαρα κ.λπ. αντικείµενα) µεταφέρονται στον Χ.Υ.Τ.Α. 

 

 



Άρθρο 14ο - Φύλαξη οστών 

1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του κοιµητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο). 

2. Η φύλαξη των οστών µπορεί να γίνεται και µέσα σε οικογενειακούς τάφους εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 

3. Προκειµένου να χρησιµοποιήσει κανείς µια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση. 
Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόµενος ζητά την παραχώρηση µιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο 
δικαίωµα φύλαξης των οστών. 

4. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώµατος φύλαξης των οστών είναι ηµερολογιακή, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώµατος αφορά το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έναρξης φύλαξης των οστών. 

5. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθει το προβλεπόµενο δικαίωµα φύλαξης για δύο έτη και ύστερα από έγγραφη συστηµένη επιστολή 
προς τον ενδιαφερόµενο που του δίδεται το χρονικό περιθώριο των τριάντα (30) ηµερών (προθεσµία) για την εξόφληση της υποχρέωσής 
του, χωρίς καµία άλλη ειδοποίηση θα τοποθετούνται σε χωνευτήρι. Το ετήσιο δικαίωµα που επιβάλλεται για τη φύλαξη των οστών 
ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

6. Πέραν του ετήσιου δικαιώµατος φύλαξης των οστών καθορίζεται ετήσιο τέλος καθαριότητας Κοιµητηρίων µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

7. Απαγορεύεται η µετακίνηση των κιβωτίων από τις οστεοθήκες µε πρωτοβουλία των επισκεπτών 

8. Οστά µπορούν να εξέλθουν από τα Κοιµητήρια µόνο στις εξής περιπτώσεις : 
α) για να µεταφερθούν σε άλλο Κοιµητήριο µετά από υπεύθυνη δήλωση του πλησιέστερου συγγενή στην οποία θα αναφέρεται σαφώς το 
Κοιµητήριο υποδοχής. 
β) για εγκληµατικούς λόγους κατόπιν εντολής εισαγγελέα και 
γ) για επιστηµονικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς   

9. Η παραλαβή των οστών από τα κοιµητήρια και η µεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιµητήριο-Μοναστήρι) ενεργείται, κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων συγγενών και έκδοσης σχετικής άδειας δηµάρχου ή του αρµόδιου αντιδηµάρχου (όπως αυτός θα οριστεί 
µε απόφαση ∆ηµάρχου) και αφού προηγηθεί απολύµανση αυτών µε αντισηπτικά, γίνει απεντόµωση και τοποθετηθούν σε στεγανό 
µεταλλικό δοχείο (σχετ. παρ. 2, αρ. 4 του Π.∆. 210/75). 

Άρθρο 15ο - Παράταση ταφής  

1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιµητηρίων του ∆ήµου Λοκρών έχει διάρκεια επτά (7) έτη υποχρεωτικώς από την ηµεροµηνία 
ταφής. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραµονής (διαθέσιµος χώρος) και εφόσον προσφιλή ή συγγενικά προς το νεκρό πρόσωπα, δεν 
δηµιουργούν µε την συµπεριφορά τους προβλήµατα στη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων, η παραµονή του νεκρού πέραν των 
επτά (7) ετών γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου συγγενή προς την υπηρεσία του ∆ήµου. 

Για την παράταση της εκταφής αποφασίζει ο πρόεδρος της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 
3852/2010) 

2. Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει µόνον µετά την καταβολή των προβλεπόµενων τελών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
καταβάλλονται µέχρι την εκάστοτε ηµεροµηνία λήξης ταφής του νεκρού. ∆εν επιτρέπεται δε η ταφή άλλου στον ίδιο τάφο εάν 
προηγουµένως δεν γίνει εκταφή του ήδη ενταφιασµένου. 

 

 

Άρθρο 16ο – Αφή Κανδυλίων  

Το δικαίωµα της διαχειρίσεως της αφής των καντηλιών ανήκει στο ∆ήµο Λοκρών . Υπάλληλοι της υπηρεσίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων 
θα αναλάβουν την αφή των κανδηλιών κατά τοµείς , όπως θα διαµορφώνονται από τα αιτήµατα ενδιαφεροµένων . Όσοι δηµότες 
επιθυµούν το άναµµα καντηλιού σε τάφο οικείου τους θα υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες των  ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και θα 
καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος .  
Η τιµή του τέλους θα καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό για την 
αφή των Καντηλιών ο ∆ήµος Λοκρών δύναται να το αναθέσει σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται µε διαγωνισµό βάσει της σχετικής 
νοµοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, η σε ιδιώτες που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια εισόδου.  
Η µέγιστη τιµή για το άναµµα των κανδηλιών καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Τέλος απαγορεύεται ρητά σε υπαλλήλους του ∆ήµου µόνιµους ή έκτακτους να ανάβουν καντήλια έναντι ανταλλάγµατος.  
Η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων θα ελέγχεται από την υπηρεσία µε τη συνδροµή των αρµοδίων ∆ηµοτικών και Κρατικών οργάνων. 
 
.  



Άρθρο 17ο - Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών 

1. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να µεταβάλλει ή να διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον 
κανονισµό ως προς το µέγεθος και το ύψος του µνηµείου. 

2. Οι ιδιώτες τεχνίτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, και τις υποδείξεις των αρµοδίων 
οργάνων της υπηρεσίας Κοιµητηρίων. 

3. Οι κατασκευαστές µετά το πέρας των εργασιών τους, υποχρεούνται να αποµακρύνουν χωρίς καµία άλλη παρατήρηση τα υπόλοιπα 
υλικά που τυχόν τους έχουν αποµείνει, αφού καθαρίσουν καλά τους χώρους που χρησιµοποίησαν, και χωρίς βέβαια να προκαλέσουν 
ζηµιά στους διπλανούς τάφους. 

4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από τους ιδιώτες τεχνίτες εντός του χώρου των κοιµητηρίων. Η εργασία τους 
περιορίζεται στη συναρµολόγηση των κατεργασµένων υλικών. Η από µέρους των εργολάβων κατασκευής τάφων ανάµιξη υλικών 
τσιµέντου, άσβεστου, άµµου κλπ για την παρασκευή λάσπης  θα γίνεται επί λαµαρίνας των ιδίων και όχι επί του εδάφους των 
νεκροταφείων.  

5. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε µπετόν, πράγµα που δυσχεραίνει την εκταφή, αυξάνει το κόστος αυτής και δυσχεραίνει 
τη διάλυση του πτώµατος και δηµιουργεί δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των 
µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σενάζ, κρασπέδων κλπ. Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν καλύπτεται µε µπετόν.  

6. Οι εργασίες εκτελούνται καθηµερινά από τις 7.15 πµ έως 2.00 µµ και οι κατασκευαστές θα δηλώνουν στον υπεύθυνο  υπάλληλο του 
κοιµητηρίου ή στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας τόσο την έναρξη όσο και την περάτωση των εργασιών τους στους 
τάφους που έχουν αναλάβει. Κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές & λοιπές αργίες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των 
Νεκροταφείων καθώς επίσης και στις απεργίες.  

7. Κάθε εργασία γενικά µέσα στα κοιµητήρια  θα αποπερατώνεται  το συντοµότερο δυνατό και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 
σαράντα ηµερών.  

8. Εις τους ανωτέρω που δεν συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται πρόστιµο 400,00 ευρώ µε 
απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

Άρθρο 18ο - Υποχρεώσεις προσωπικού – υπηρεσίας ∆ήµου 

1. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και µε βάση τις πραγµατικές δυνατότητες 
διάθεσης του προσωπικού, υποχρεούται να συστήσει συνεργείο ή συνεργεία για τα κοιµητήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 
1140/1972.  

2. Το υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου πρέπει να συµπεριφέρεται προς τους προσερχόµενους 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. 

3. Η υπηρεσία του ∆ήµου υποχρεούται : 

- να µεριµνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων. 

- να µεριµνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση των τάφων και των λοιπών 
τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων. 

- να µεριµνά για την συντήρηση των κοιµητηρίων, ήτοι : Συντήρηση και ελαιοχρωµατισµό των κτιρίων, συντήρηση διαδρόµων, 
ανακατασκευή διαδρόµων και κρασπέδων των τάφων, συντήρηση οδών και πλακόστρωτων πεζοδροµίων συντήρηση και επέκταση του 
δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κ.λπ. 

- να µεριµνά για την περιποίηση του πρασίνου των τάφων και των άλλων κοινοχρήστων χώρων των Κοιµητηρίων. 

4.  Σε περίπτωση ελλείψεως προσωπικού δύναται να παρέχεται αποκλειστικά σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται µε διαγωνισµό βάσει 
της σχετικής νοµοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, η δυνατότητα ταφής, εκταφής και ανακοµιδής οστών.  

5. Υποχρέωση του ∆ήµου είναι η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού στους κατοίκους του ∆ήµου Λοκρών. 

Άρθρο 19ο - Αρµόδια όργανα 

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιµητηριών ασκείται από το ∆ήµο δια των αρµόδιων υπηρεσιών που προβλέπει ο οργανισµός 
εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου. 



2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των κοιµητηρίων, την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, είναι ο αρµόδιος 
αντιδηµάρχος (όπως αυτός θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου), σε συνεργασία µε τον εκάστοτε πρόεδρο της δηµοτικής - τοπικής 
κοινότητας καθώς και ο προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο υπάγεται οργανικά το κοιµητήριο βάσει του οργανισµού εσωτερικής 
Υπηρεσίας του δήµου. 

Άρθρο 20ο - Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωµάτων 

1. Τα προβλεπόµενα τέλη και δικαιώµατα των δηµοτικών κοιµητηρίων επιβάλλονται βάσει του αρ. 4 του Α.Ν. 582/68, βεβαιώνονται και 
εισπράττονται βάσει των διατάξεων των αρ. 65-80 του Β.∆. 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α), των αρ. 3,4,5 του Β.∆. της 17/5-15/6/1959 
(Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) και των αρ.11, 20-25 του Ν.∆. 318/69 όπως αυτά ισχύουν. 

2. Το ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων και τελών προσδιορίζονται επί τη βάσει κάλυψης, εν µέρει ή εν όλω, των δαπανών της 
συντηρήσεως και λειτουργίας των κοιµητηρίων, µη δυνάµενα τα έσοδα εξ’ αυτών να υπερβούν το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης 
(εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011, σχετ. το αρ.4, παρ.2, Α.Ν. 582/68). 

3. Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωµάτων επί ορισµένου 
χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή 
τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011) 

4. Η καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων ισχύει για όλους τους θανόντες ανεξαρτήτου φυλής και θρησκεύµατος. 

 

Άρθρο 21ο - Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων 

Τα τέλη και δικαιώµατα καθώς και τα έσοδα γενικά των δηµοτικών κοιµητηρίων καθορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας (αρ.4, 
παρ.1, Α.Ν. 582/68) και επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (παρ.3, αρ.65, Ν.3852/2010), µετά από εισήγηση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου (Ν. 3852/2010, αρ.72, παρ.1, εδ.ζ). 

Με τον παρόντα κανονισµό και σύµφωνα µε την υπ. αρ’ 35.535/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθορίζονται τα εξής τέλη και 
δικαιώµατα δηµοτικών κοιµητηρίων ∆ήµου Λοκρών : 

1. ∆ικαίωµα χρήσεως χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου που αναλύεται σε : 

1. ∆ικαίωµα χρήσεως χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου για τους δηµότες και µόνιµους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού 
∆ήµου Λοκρών . : 2500,00 €  

2. ∆ικαίωµα ταφής : 100,00 € 

3. Τέλος ανακοµιδής οστών (εκταφή) : 100,00 €  

4. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης µιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου για τους δηµότες ή ετεροδηµότες, 
µόνιµους ή µη µόνιµους κατοίκους : 12,00 €   

5. Τέλος καθαριότητας κοιµητηρίων : 12,00 € 

6. ∆ικαίωµα ανανέωσης - παράτασης ταφής : 100 €  

7. Τέλος αφής κανδυλίων : 120,00  

Άρθρο 22ο - Κέντρα αποτέφρωσης 

Λόγω του ότι τη παρούσα χρονική στιγµή στον ∆ήµο Λοκρών δεν λειτουργεί κέντρο αποτέφρωσης νεκρών βάσει του Π.∆. 31/2009 
(ΦΕΚ 49/23.03.2009 τεύχος Α’) ο παρόν κανονισµός θα τροποποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη.  

Άρθρο 23ο - Βιβλία 

(αρ.7, Β.∆. 542/61) 

Για την επιµελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του ∆ήµου τα παρακάτω βιβλία : 

1) βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωµάτων 

2) βιβλίο ενεργούµενων ενταφιασµών 

3) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων 



4) βιβλίο οικογενειακών τάφων 

5) βιβλίο ενεργούµενων ανακοµιδών 

6) βιβλίο παρατάσεων ανακοµιδών 

7) βιβλίο φυλασσοµένων στο οστεοφυλάκιο οστών 

8) βιβλίο ανευρισκοµένων τιµαλφών. 

Άρθρο 24ο - Ισχύς του κανονισµού 

Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας και 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 υπόψη του τις σχετικές 
διατάξεις του νόµου. 

  
 Κατόπιν ο Κος Πρόεδρος ζήτησε απ το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το ∆.Σ.  αφού άκουσε την εισήγηση του Κου ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία,  
την υπ’αριθµ. 10/33/2016 απόφαση της E.Π.Ζ και µετά από διαλογική συζήτηση 

                   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει  το σχέδιο κανονιστικής απόφασης λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων ∆ήµου Λοκρών, σύµφωνα µε  
την εισήγηση του Κου Προέδρου όπως αναλυτικά φαίνεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης . 
 
Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και 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 υπόψη 
του τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 

Κατά ψήφισαν οι ∆.Σ. Κ.κ. Κ. Αγγελούσης , Κ.Σούλιας ,Ι.Παπαγεωργίου, Β.Σίµου-Παλαιολόγου,  
Γ.Σκαµπερδόπουλος, Κ.Πάσσας, Κ.∆ούρος, Γεώργιος Ρούσσης.  

Η ∆.Σ. Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου ψηφίζει µε επιφύλαξη .  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 12/133/2016  
  

................................................................................................................................................... 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
        Ν.Λιόλιος     Η.Κολοµτσάς Γ.Σταθουλόπουλος, Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου,  
  Ι.Χριστοφόρου , Α.Θεοχάρης, Γ.Βλαχάβας, Γ.Γουρνάς  
                              ∆.Τσοχαντάρης, Π.Μαρκοστάµος, Ν.Παπαχριστόπουλος 
                                                                        Β.∆.Κυριαζής, Αλ.Κούρος, Α. Κοτσιαφίτη,   
  Κ. Αγγελούσης , Κ.Σούλιας , Ι.Παπαγεωργίου,  
                                 Β.Σίµου-Παλαιολόγου, Γ.Σκαµπερδόπουλος,  
                                                                        Κ.Πάσσας, Κ.∆ούρος, Γ.Ρούσσης,     
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 Ο 
 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 



         Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ 
            
   
                                                                 
                                                                             

 
 


