ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΚΕ ΦΑΛ ΑΙ Ο Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την
διοίκηση ,την διαχείριση και την λειτουργία των νεκροταφείων του Δήμου ΔιστόμουΑράχωβας-Αντίκυρας.
ΑΡΘΡΟ 2
Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των νεκροταφείων
Η λειτουργία γενικά των δημοτικών Νεκροταφείων διέπεται από τους παρακάτω νόμους και
διατάξεις:
i) Από τον Α.Ν.582/1968 (ΦΕΚ 225 Α).
ii) Από τα άρθρα 34,35,966 και 970 του Αστικού Κώδικα.
iii) Από τον δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν.3463/2006) ως ισχύει.
iv) Από τη Νομοθεσία περί εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 19 Β.Δ.29-9-58
κλπ).
v) Από το άρθρο 11 του Β.Δ. 318/69.
vi) Από τον ΑΝ445/68 περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών (ΦΕΚ 130 Α).
vii) Από το ΠΔ 210/75 περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών
ανθρώπων (ΦΕΚ 63Α).
viii)
Από τον παρόντα κανονισμό που αποτελεί και κανονιστική διοικητική πράξη
και έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
ix) Από κάθε άλλη σχετική διάταξη.
ΑΡΘΡΟ3
Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα συναλλαγής επί των οποίων κατά το
άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου
χώρου ταφής.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος
επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο
του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός
οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 4
Περιγραφή
Τα νεκροταφεία του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας αποτελούνται:
α) από τους χώρους ταφής και β)από τα οστεοφυλάκια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΡ Θ Ρ Ο 5
Ενταφιασμός νεκρών
1. Στα νεκροταφεία του Δήμου ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στην εδαφική του
περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας η θρησκεύματος.
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ιδιαίτερος
χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασμό των μη ορθόδοξων ή των
αλλοθρήσκων.
2. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των νεκροταφείων σε ιδιωτικούς χώρους,
εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων,
προκειμένου για ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στο ίδρυμα.
ΑΡΘΡΟ 6
Τάφοι
1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20 μ. και πλάτος 1 μ. πλάτος .
2. Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού ,θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι
την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται Γαιόλοφος ύψους
τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
3. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50 μ.τουλάχιστον που θα μετριέται από
τα όρια της εκσκαφής.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φερέτρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο
παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
5. Στην Δημοτική Ενότητα Διστόμου και Τοπική Ενότητα Στειρίου η παραχώρηση τάφου
επταετούς χρήσης ανέρχεται στο ποσό των ……. €.
6. Στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας η παραχώρηση τάφου πενταετούς χρήσης
ανέρχεται στο ποσό των ……… €.
ΑΡΘΡΟ7
Οικογενειακοί τάφοι
1. Λόγω στενότητας χώρων η σύσταση οικογενειακών τάφων δεν επιτρέπεται στα
νεκροταφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αράχωβας και Αντίκυρας.
2. Στα νεκροταφεία της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου και Τοπικής Ενότητας Στειρίου
επιτρέπεται η σύσταση οικογενειακών τάφων και το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό

των ……… €
Οι υφιστάμενοι οικογενειακή τάφοι διατηρούνται μέχρι ότου καταργηθούν με ένα από
τους τρόπους που αναγράφονται παρακάτω
Σε υφιστάμενο οικογενειακό τάφο ,παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο α)του
πρόσωπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση ,β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού,
γ)των κατ΄ευθεία γραμμή ανιόντων του,δ) των κατ΄ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις
συζύγους και τους κατιόντες τους,ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου
του αρχικού δικαιούχου στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν
δικής τους οικογένεια ,εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν
υπάρχει ,ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες τους.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ΄εξαίρεση, να επιτραπεί η
αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται
με τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγο του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ
αίματος ή αγχιστείας.
Για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του δικαιούχου.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα ποσού ίσου με το
πενταπλάσιο του δικαιώματος ταφής που ισχύει κατά το χρόνο της παραχώρησης.
Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιασμένων με το αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με
έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8
Κατάργησης οικογενειακών τάφων
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέρχεται στο
Δήμο και διατίθεται ελεύθερα απ΄αυτόν με την παρέλευση επταετίας από τον
τελευταίο ενταφιασμό.
Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο.
2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από το
Δήμο μετά τη συμπλήρωση επταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό έστω και αν
στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονται ως οικογενειακό.
3. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των τάφων
για τους οποίους έχουν υποβληθεί στο Δήμο και εκκρεμούν αιτήσεις αναγνώρισης
τους ως οικογενειακοί.
4. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω
χρήσεως των, περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.
5.
ΑΡΘΡΟ

9

Δωρεάν διάθεση τάφων
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να παραχωρεί τάφους για δωρεάν
ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν
μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο ΄Εθνος.
2. Επίσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να διατηρούνται στο
διηνεκές οι τάφοι προσώπων που ξεχώρισαν για την προσφορά, η δράση ή την
προσωπικότητα τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Χρόνος ανακομιδής
1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων ενεργείται μετά την παρέλευση
επταετίας από την ταφή.
2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πριν παρέλθει
τουλάχιστον επταετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εισαγγελέα.
3. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάστηκαν σε οικογενειακούς τάφους,
ενεργείται επίσης μετά την πάροδο επταετίας από την ταφή.
4. Στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την
παρέλευση πενταετίας από την ταφή.
ΑΡΘΡΟ

11

Παράταση ανακομιδής
1. Η παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για ένα ή δύο το πολύ χρόνια μετά την
πάροδο της επταετίας κατόπιν αιτήσεως των συγγενών.
2. Η παράταση της ανακομιδής των νεκρών που ενταφιάστηκαν σε οικογενειακούς
τάφους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των δικαιούχων με γραπτή δήλωση
τους στο Δήμο, στην οποία θα αναφέρεται και ο χρόνος παραμονής του νεκρού
στον τάφο μετά την πάροδο της επταετίας.
3. Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο δικαίωμα που
προβλέπεται στο άρθρο 21.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12
Διαδικασία ανακομιδής
1. Η ανακομιδή ενεργείται μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, χωρίς να
είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από το Δήμο.
2. Σε περίπτωση παράτασης της ανακομιδής νεκρού ενταφιασμένου σε οικογενειακό
τάφο, υπόχρεοι για την καταβολή των αναλόγων δικαιωμάτων στο Δήμο είναι οι
συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του οικογενειακού τάφου αναστέλλεται για όσο δεν
τακτοποιείται η παραπάνω οφειλή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13
Τέλος ανακομιδής
1. Η Δημοτική Ενότητα Διστόμου, η Δημοτική Ενότητα Αντίκυρας και η Τοπική Ενότητα
Στερίου για κάθε μέρα μη ανακομιδής των οστών πέρα της επταετίας αδικαιολόγητα,

προτείνει πρόστιμο ……. €/εξάμηνο.
2. Η Δημοτική Ενότητα Αράχωβας για την μη ανακομιδή των οστών πέρα της
πενταετίας αδικαιολόγητα, προτείνει πρόστιμο …… €/χρόνο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να επιβάλει τέλος ανακομιδής των
οστών του ενταφιασμένου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14
Αναβολή ανακομιδής
1. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το
πτώμα δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα χρόνο ακόμη ενταφιασμένο για να
αποστεωθεί.
2. Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι ενταφιασμένα σε οικογενειακούς τάφους,
παραμένουν επίσης στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόμη έτος μετά την
λήξη της πενταετίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 15
Φύλαξη οστών
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα των συγγενών σε εδικό χώρα μέσα σε
ειδικά κουτιά.
2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνει και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον
συγκατατίθεται οι δικαιούχοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 16
Αρμόδια όργανα
1. Η διοίκηση και διαχείριση των νεκροταφείων ασκείται από τις Δημοτικές και την
Τοπική Κοινότητα.
2. Υπεύθυνος για την λειτουργία του νεκροταφείου και την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του τμήματος, στο οποίο υπάγεται
οργανικά το νεκροταφείο.
3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων του νεκροταφείου
γίνεται από υπαλλήλους, εξουσιοδοτημένους από τον Δήμαρχο .

Α Ρ Θ Ρ Ο 17
΄Ωρες λειτουργίας
1. Τα νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδες από την ανατολή μέχρι
τη δύση του ήλιου.
2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε
οποιονδήποτε.
Α Ρ Θ Ρ Ο 18
Μνημεία
1. Τα μνημεία είναι ομοιόμορφα και κατασκευάζονται από ιδιώτες με βάση σχεδίου της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων που αντιβαίνουν στις οδηγίες της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Α Ρ Θ Ρ Ο 19
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
Τα αποβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα στα νεκροταφεία του
Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ,επιβάλλονται και εισπράττονται όπως ισχύουν
κάθε φορά οι διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και διατίθενται
για την συντήρηση και λειτουργία του νεκροταφείου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 20
Τέλη και δικαιώματα
Τα τέλη και δικαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα.
α. Δικαίωμα επταετούς ταφής.
β. Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής μέχρι και δυο χρόνια.
Α Ρ Θ Ρ Ο 21
΄Υψος τελών και δικαιωμάτων
Το ύψος των αναφερομένων στο άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού τελών καθορίζονται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκριση 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 Δημοτικό
Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
***

όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ποσό προστίμου ή τέλους
θα το εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 Ν. 3852/2010).

Το πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Πιστό απόσπασμα
Δίστομο……………
Ο Δήμαρχος

Μπούρας Νικόλαος
Τσαφώνιας Δημήτρης
Ληξουριώτης Φ. Χαράλαμπος
Παπαστάθης Παναγιώτης
Φουντά Παναγιώτα

