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        ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  30/2017

ΘΕΜΑ 4ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. του Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του
    Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 5η του μηνός,  Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη 
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την 
υπ' αριθμ. 17625/30-08-2017 πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - 
Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  πέντε  (5), η κα  
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλασσης 
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Ασημακόπουλος Χρήστος 
(1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, στη θέση του τακτικού μέλους κας 
Θεοδώρου Αγγελικής που απουσιάζει).

Α π ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Το Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων.
2.Η υπ΄αριθμ. 23/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων με την  

οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του σχεδίου του Κανονισμού λειτουργίας του 
Κοιμητηρίου Πισίων.

3.Η υπ΄αριθμ. 17264/28-08-2017 σχετική ανακοίνωση με τα αποδεικτικά 
δημοσίευσής της, προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες επί του σχεδίου 
του Κανονισμού και να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις – παρατηρήσεις.

4.Το γεγονός ότι  δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, σχετικά με το 
εν λόγω θέμα, από ενδιαφερόμενους.

5.Οι διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με 
εκείνες του άρθρου 5 του ν. 4144/4013, καθώς και οι διατάξεις του Α.Ν. 445/68 και 
του Α.Ν. 582/68, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
316/95.

6.Οι διατάξεις του άρθρου 73  παρ. 1Β΄ εδ. v΄ του ν. 3852/2010 σύμφωνα με 
τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται το Δ.Σ. το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Δ.Κ.Κ.

7.Η από 28-08-2017 εισήγηση του Γραφείου  Κοιμητηρίων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου στην οποία εμπεριέχεται και σχέδιο του Κανονισμού 
λειτουργίας του Κοιμητηρίου Πισίων.



Ακολούθως ο δ.σ. κ. Ασημακόπουλος Χρήστος δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει το 
θέμα, γιατί θεωρεί ότι α)  είναι υποτιμητικό για έναν άνθρωπο να φορολογείται από το 
Κράτος όλη του τη ζωή, να πληρώνει φόρους και τον τάφο του, β)  θα πρέπει αντί να 
μεγαλώνουν σε μέγεθος τα νεκροταφεία, να υιοθετηθεί η καύση των νεκρών και η 
χρήση οστεοφυλακίων και γ) σε καμιά περίπτωση ο θάνατος δεν είναι 
ανταποδοτικός.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. κ. Χρ. Ασημακόπουλου)

Εισηγείται τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου Πισίων σύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ. 23/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ.  Πισίων και την από 28-
08-2017 πρόταση του Γραφείου Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
ως ακολούθως :

Άρθρο 1 ο -  Αντικείμενο το Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών 

κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Πισίων της Τοπικής Κοινότητας Πισίων της Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας.

Άρθρο 2 ο -  Νομικό πλαίσιο
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α) 
(Δ.Κ.Κ.), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) και 
ισχύουν,  στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη 
δημιουργία Κοιμητηρίων, η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης 
νεκρών, καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και  λειτουργία Κοιμητηρίων και 
Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών. 
β. 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 :
β1. τα μή λειτουργούντα Εκκλησιαστικά Κοιμητήρια
β2. τους χώρους ταφής σε μοναστηριακά ησυχαστήρια και
β3. τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων 
(Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995)
γ.  Ο ενταφιασμός των νεκρών ενεργείται μόνο στα κοιμητήρια, απαγορευμένης 
απόλυτα της ταφής σε άλλους χώρους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 
του ΑΝ 445/68 «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α).  Επίσης, 
η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ΑΝ 582/68, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 52 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α), απαγορεύει την ταφή εκτός της περιοχής 
των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και 
Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον 
ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα. 
Επομένως, ο ενταφιασμός νεκρών σε χώρο εκτός του δημοτικού κοιμητηρίου 
απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία  (Γνωμ. ΝΣΚ 639/1971, 316/1995) και 
συνιστά παράνομη πράξη τιμωρούμενη από το άρθρο 426 του Ποινικού 
Κώδικα  (ΕισΑΠ 11/1962, Γνωμ. ΝΣΚ 316/95).
δ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου διέπεται  από τις εκάστοτε 
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, τον Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), τον Α.Ν. 582/68 (ΦΕΚ 
225Α), τον  παρόντα Κανονισµό, ο οποίος αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη 
και τις µεταγενέστερες του τροποποιήσεις που γίνονται µόνο µετά από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.



Άρθρο 3 ο -  Νομικός χαρακτηρισμός
α. Το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο χαρακτηρίζεται ως  πράγµα εκτός συναλλαγής επί του 
οποίου και σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα µπορεί να αποκτάται 
ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα ) επί ορισµένου χώρου ταφής.
β. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής  εκ µέρους  του ∆ήµου αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος και συνιστά 
εκτελεστή  διοικητική πράξη. Ο  χώρος επί  του  οποίου παρέχεται  το  δικαίωµα  
χρήσεως δεν  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  αυτού προς τον οποίο γίνεται η 
παραχώρηση και κατά συνέπεια δεν επιδέχεται καµία µεταβίβαση προς τρίτους µε 
δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) ή αιτία θανάτου (κληρονομιά, 
διαθήκη).

Άρθρο 4 ο -  Περιγραφή Κοιμητηρίου
α. Ο χώρος του Κοιµητηρίου βρίσκεται στο βόρειο ανατολικό άκρο του 
χωριού των Πισίων, χωρίζεται σε έξι ( 6 )  Τμήματα  και ανά µπλοκ ταφών  σε 
αρίθµηση. Το σύνολο  χωρητικότητας του Κοιµητηρίου σε τάφους ανέρχεται σε (185). 
β.  Οι  παραχωρούµενοι  χώροι  (τάφοι)  για  την  ταφή  των  νεκρών   στο ∆ηµοτικό  
Κοιµητήριο καθορίζονται σύµφωνα µε τον εγκριθέντα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
σχετικό  συνημμένο ορθοφωτοχάρτη, θεωρηµένο από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών.
γ.  Ο  ανωτέρω  ορθοφωτοχάρτης  εφαρµόζεται  απαρεγκλίτως από τις Υπηρεσίες 
του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και καµία απολύτως παρέκκλιση δεν επιτρέπεται από 
αυτόν.
δ. ∆εν  επιτρέπεται καµία προσθήκη ή επέκταση τάφου  εις βάρος της ρυµοτοµίας   
εκτός   και   αν   αυτή   γίνει   κατόπιν   απόφασης  του   ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ε. Όλοι οι τάφοι θα φέρουν αρίθµηση. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον   
αυτό   αριθµό  να   αντιστοιχούν  περισσότεροι  τάφοι  η  στον   αυτό   τάφο 
περισσότεροι αριθµοί .

Άρθρο 5 ο -  Ώρες λειτουργίας
α. Το Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την Ανατολή 
έως την ∆ύση του Ηλίου.
β. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο Κοιμητήριο κατά τις ώρες που 
είναι κλειστό.

Άρθρο 6 ο -  Ενταφιασμός  νεκρών
α.   Δικαίωμα ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πισίων έχουν όλoι oι θανόντες 
εντός της οικείας  διοικητικής περιφέρειας Πισίων, ανεξαρτήτου δημοτικότητας, 
εθνικότητας ή θρησκεύματος (αρ. 6 ΑΝ 582/68).
β. Ο   ∆ήµος    υποχρεούται   να   παραχωρεί   εντός    του   ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
Πισίων τάφο  για τον ενταφιασµό κάθε  δηµότη  του ανεξάρτητα αν αυτός ήταν  
Χριστιανός ή  αλλόθρησκος. Για τον  ενταφιασµό των  µή  ορθοδόξων  ή των  
αλλοθρήσκων  ο  ∆ήµος   καθορίζει  ιδιαίτερο  χώρο εντός   του  ∆ηµοτικού 
Κοιµητηρίου  και  συγκεκριµένα στο Τµήµα V (ανατολικό άκρο - τρείς (3) τάφοι  ).
γ. Η ταφή επιτρέπεται µετά την παρέλευση δώδεκα (12) ωρών από τη νόµιµη 
πιστοποίηση του θανάτου και εις περίπτωση νεκροτοµής του πτώµατος, αµέσως 
µετά από αυτή.
δ. Κανένας  νεκρός  δεν  µπορεί να  ενταφιασθεί εάν  δεν  προσκοµισθεί η 
ληξιαρχική   πράξη   θανάτου   του,    νοµίµως   θεωρηµένη  από   το   αρµόδιο 
Ληξιαρχείο.
ε. Ο  ενταφιασµός των  νεκρών   γίνεται σε  χώρους παραχωρούµενους ειδικά   για   
το   σκοπό  αυτό   εντός   του   ∆ηµοτικού   Κοιµητηρίου.  Οι   τάφοι  θα έχουν 
μήκος 2,20 μ. και πλάτος 1,10 μ, διακρίνονται δε σε τάφους τετραετούς ταφής και  
σε τάφους για αλλόθρησκους.



στ. ∆εν   είναι   δυνατόν   να   παραχωρούνται   χώροι   στο   ∆ηµοτικό Κοιµητήριο    
για   την σύσταση   οικογενειακών   ταφών,   διότι   µειώνεται    η επάρκεια ταφών 
τετραετούς χρήση,ς που είναι απαραίτητοι για την κανονική λειτουργία του 
Κοιµητηρίου.  Κατ εξαίρεση, το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο, µετά από αίτηση   
ενδιαφερόµενου   δηµότη      και   εφόσον  διαπιστώσει   την   ύπαρξη δυνατότητας 
παραχώρησης,  καθορίζει  συγκεκριµένη θέση,  για την  σύσταση δικαιώµατος 
οικογενειακού τάφου. Στην  ίδια  Απόφαση καθορίζεται και το ποσό που θα 
καταβάλλεται.
ζ.   Με   την   σύσταση  οικογενειακού   τάφου    αποκτούν  αποκλειστικό δικαίωµα 
ταφής:
1.  Εκείνος  προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση.
2.  Ο σύζυγος ή η σύζυγος.
3.  Οι, κατευθεία γραμμή, ανιόντες του αρχικού δικαιούχου, δηλ. οι γονείς, ο 
παππούς και η γιαγιά
4.  Οι, κατευθεία γραμμή, κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, με τους (τις) συζύγους 
δηλ. τα  νόµιµα ή θετά  ή νοµιµοποιηθέντα ή αναγνωρισµένα παιδιά και οι 
σύζυγοί τους, οι έγγονοι, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι του αρχικού δικαιούχου.
4.  Οι γονείς του (της) συζύγου.
5. Αδέλφια, εφόσον δεν  έχουν παιδιά, µε τον όρο  της εγγραφής συγκατάθεσης 
του  δικαιούχου  και  αν  δεν  υπάρχει,  των νόµιµων κληρονόµων.
η. Κατ' εξαίρεση, µε Απόφαση ∆ηµάρχου, µπορεί να επιτραπεί, η αναγνώριση 
δικαιώµατος ταφής, σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µε τον  
αρχικό δικαιούχο ή την σύζυγό του  και µε άλλο  βαθµό συγγένειας  εξ  αίµατος  
ή  εξ  αγχιστείας.  Προκειµένου  να   ληφθεί  αυτή   η απόφαση προαπαιτείται  σε  
κάθε  περίπτωση  να  υπάρχει  έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου ή των νοµίµων 
κληρονόµων του και να έχει καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωµα ίσο µε το   1/2 του  
απαιτούµενου δια την  παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως  οικογενειακού  τάφου.   
Η   αναγνώριση   αυτή   παρέχει   δικαίωµα χρήσης του  οικογενειακού τάφου  µόνο  
εις το  πρόσωπο που αφορά   και σε καµία περίπτωση στον ή στην σύζυγο του ή 
τους ανιόντες και κατιόντες αυτού.
θ. Διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του 
προηγούμενου λόγω θανάτου, δεν έχουν δικαίωμα ταφής, εφόσον δεν είναι αρχικοί 
δικαιούχοι.
ι. Η σύσταση οικογενειακού τάφου  ενεργείται αποκλειστικά στο όνοµα του  
αιτούντος,  θεωρείται  δε  συντελεσµένη από  την  στιγµή  καταβολής  στο ∆ηµοτικό  
Ταµείο  του  σχετικού  δικαιώµατος  και  της  εκδόσεως της  διοικητικής πράξεως 
παραχώρησης από τον ∆ήµαρχο,  ή στην περίπτωση της παραγράφου ε του 
παρόντος άρθρου από την έκδοση  της απόφασης του ∆ηµάρχου .
κ.  Ο  βαθµός  συγγένειας  προς τον  αρχικό  δικαιούχο  αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και µόνο από έγγραφο του αρµόδιου Ληξιαρχείου.
λ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν  υφίσταται δικαιούχος χρήσεως ο 
οικογενειακός   τάφος   αυτοδικαίως   επανέρχεται   στο   ∆ήµο   για   περαιτέρω 
ελεύθερη   διάθεση   σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   του   παρόντος,  µετά   την 
παρέλευση τετραετίας (4 έτη) από την τελευταία ταφή. Προκειμένου να διαπιστωθεί οτι 
έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον παρόντα 
Κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται 
σε μία τοπική εφημερίδα ή με εξώδικη πρόσκληση του Κ.Π.Δ., να προσέλθουν εντός 
εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό 
δικαιούχο.
μ. Ο δικαιούχος οικογενειακού τάφου µπορεί να παραιτηθεί του δικαιώµατος   του   
προς  χρήση    του   τάφου.   Η   παραίτηση   θεωρείται   ότι συντελέστηκε από  την  
ηµεροµηνία  που κατατέθηκε   η  σχετική  αίτηση  στον ∆ήµο,   Τα   χρήµατα    τα   
οποία   έχουν    καταβληθεί   µέχρι   τον   χρόνο    της παραιτήσεως δεν 
επιστρέφονται .



ν. Ο  ∆ήµος  µετά  την  παραίτηση µπορεί να  διαθέτει ελευθέρα τον  τάφο αυτόν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.
ξ. Απαγορεύεται κατ' απόλυτο τρόπο η δήλωση παραιτήσεως δικαιούχου 
οικογενειακού τάφου  να περιλαµβάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο άµεση ή έµµεση 
υπόδειξη ή δήλωση παραχωρήσεως του τάφου  αυτού σε τρίτο πρόσωπο .
ο. ∆ια τον ενταφιασµό των νεκρών  σε οικογενειακούς τάφους και τάφους τετραετούς 
ταφής  καταβάλλονται  δικαιώµατα  καθοριζόµενα  από τον  παρόντα Κανονισµό.
π.  Οι διατάξεις  του παρόντος άρθρου δεν  εφαρµόζονται  αν οι  τάφοι  µε 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου χαρακτηρίζονται σαν καλλιτεχνικά έργα.
ρ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τάφους τετραετούς  ταφής.

Άρθρο 7 ο   Ευταξία - Καθαριότητα
α. Όσοι διατηρούν τάφους στο  ∆ηµοτικό Νεκροταφείο είναι υποχρεωµένοι να  
τηρούν αυτούς καλώς και να  συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του  ∆ήµου.
β. Μετά τον ενταφιασµό  επιτρέπεται  η κατασκευή  µνηµείων υπό τον όρο της  
µη  προσβολής  του  νόµου,  των   ηθών,   της  θρησκευτικότητας  και  του σεβασµού 
που  συνάδει  προς  τον  χώρο  αυτό,  τηρώντας  απαρέγκλιτα  τις διαστάσεις που 
διατίθενται για τους τάφους.
γ. Η εκτέλεση των  κατασκευών λαµβάνει χώρα από εργολήπτες κατασκευαστές  
και  πραγµατοποιείται  πάντοτε  µε  αποκλειστική  ευθύνη αυτών και των  δικαιούχων 
του τάφου, καθώς και µε δικά τους υλικά, εντός του περιγράµµατος των  διαστάσεων 
του συγκεκριµένου τάφου.
δ. Τάφοι    που   χρειάζονται    επισκευή    για     λόγους   εξωτερικής εµφάνισης  
και  υγείας  πρέπει  να   επισκευάζονται  υποχρεωτικώς  από τους   δικαιούχους    σε    
προθεσµία    που   ορίζεται    από   τον     ∆ήµο,  διαφορετικά  οι  εργασίες  γίνονται  
από  τον   ∆ήµο  και   βεβαιώνεται  η δαπάνη σε βάρος των δικαιούχων.
ε. Οι   κατασκευαστές  των   έργων  καθώς  και   οι   εργάτες    που  έχουν 
προσληφθεί  από αυτούς  υποχρεούνται  να  συµµορφώνονται  απολύτως προς τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και τις υποδείξεις του Προσωπικού του 
Κοιµητηρίου.
στ. 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.
ζ. Οι  εργολήπτες κατασκευαστές υποχρεούνται  µετά την κατασκευή  των 
µνηµείων να αποµακρύνουν µε δική τους  ευθύνη  κάθε  εναποµένον υλικό  και να 
επαναφέρουν τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερα αυτού κατάσταση.
η. Η είσοδος των    κατασκευαστών καθώς και των  εν  γένει εργατών µε 
οχήµατα  στο  χώρο του  Κοιµητηρίου επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο  για λόγους 
εργασίας και κατά τις ηµέρες  και ώρες  εργασίας.
θ. Εντός του Κοιµητηρίου αλλά και γύρω  από αυτό απαγορεύεται:

θ1. Η είσοδος των πάσης φύσεως οχηµάτων. Εξαιρούνται οι ανάπηροι και οι 
σοβαρά ασθενείς εφόσον δεν µπορούν να µετακινηθούν.   Τα  οχήµατα  τα  οποία  
είναι  όλως  απαραίτητα  για  την  µεταφορά των υλικών  παραµένουν εις  το σηµείο  
της εργασίας  ή εις  το πλησιέστερο  σηµείο έως  ότου  ολοκληρωθούν οι  εργασίες  
υπό την προϋπόθεση ότι  η παραµονή τους αυτή δεν δηµιουργεί προβλήµατα εις 
την λειτουργία του Κοιµητηρίου. Κάθε πράξη, παράλειψη ή συµπεριφορά των  
εργοληπτών κατασκευαστών, η των     εν  γένει  τεχνιτών,  που  προσβάλλει  την  
ιερότητα  του  χώρου  και  το θρησκευτικό  συναίσθηµα  συνεπάγεται  την  άµεση  
αποµάκρυνση του  υπαιτίου από τον χώρο του Κοιµητηρίου.

θ2. Η  είσοδος  ατόµων   που  συνοδεύουν ζώα,  επαιτών και ατόµων 
διατελούντων σε κατάσταση µέθης.

θ3. Η έκθεση,   πώληση ή   καθοιονδήποτε τρόπο   διάθεση ή   προσφορά 
πένθιµων αντικειµένων, καθώς και η εγκατάσταση οιασδήποτε µορφής διαφηµίσεων .



ι. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µόνο πινακίδων κατευθύνσεως. Απαγορεύεται η 
αναγραφή καθώς και η ανάρτηση οιασδήποτε   διαφήµισης ή διαφηµιστικής  πινακίδας  
εντός αλλά  και  εκτός επί  του τοίχου του Κοιµητηρίου.
κ. Κάθε επιγραφή σε τάφους  αναγράφεται στην   Ελληνική γλώσσα. Εάν ο νεκρός  
είναι αλλοδαπός επιτρέπεται η ξενόγλωσση επιγραφή υπό την ταυτόχρονη 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει και µετάφραση της στην Ελληνική.

Άρθρο 8 ο -  Ανακομιδή οστών
α. Η ανακοµιδή  των  οστών  ενεργείται  µετά την παρέλευση τετραετίας (4 έτη) 
από την ημερομηνία της ταφής,  χωρίς την καταβολή  τέλους ανακομιδής, µε 
ευθύνη  των  συγγενών του νεκρού, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου  και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
β.  Μεταφορά   ή  εκταφή   των   νεκρών   προ  της   τετραετίας   (4  έτη) γίνεται 
μόνο κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέως
γ. Η ταφή  και εκταφή  των  νεκρών,  η  ανακοµιδή και µετακοµιδή  των οστών   
ενεργείται  πάντοτε  σύµφωνα  µε  τις  κείµενες  υγειονοµικές  διατάξεις καθώς και τις 
διατάξεις που σκοπό έχουν την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
δ. Εάν  κατά την ανακοµιδή των  οστών  του νεκρού  διαπιστωθεί ότι το πτώµα 
του  δεν  είναι  πλήρως αποσυντεθειµένο,  τούτο  παραµένει  στον  τάφο για  ένα   
(1)  ακόµα   έτος.   Για  το  επιπλέον  έτος   καταβάλλεται  το  ½  του χρηµατικού 
ποσού για την ανάλογη  κατηγορία.
ε. Για τους ήδη υφιστάμενους τάφους, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, θα εκδοθεί Ανακοίνωση η οποία θα τοιχοκοληθεί στα Δημοτικά 
Καταστήματα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλλεί στους 
κατά τόπο Ι.Ναούς προς ενημέρωση και όπου είναι δυνατόν, θα αποσταλεί 
Ειδοποίηση στους συγγενείς των νεκρών, προκειμένου, εντός τριάντα (30) ημερών, 
να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, 
κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού (ανάληψη υποχρέωσης καταβολής 
τελών νεκροταφείου) ή για την παραίτηση από το δικαίωμα χρήσης και την  
ανακομιδή των οστών.
στ. Για τις νέες παραχωρήσεις χρήσεως τάφου, μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού, οι  συγγενείς  του  νεκρού  είναι  υποχρεωµένοι  µετά  την  
παρέλευση της   τετραετίας   και   σε   αποκλειστική   προθεσµία   30  ηµερών   
χωρίς   λήψη σχετικού εγγράφου, να προβούν στην ανακοµιδή των οστών  για 
τους  τάφους τετραετούς (4 έτη) ταφής. Σε περίπτωση µή προσελεύσεως ο ∆ήµος  
ειδοποιεί εγγράφως τους συγγενείς µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών  από την 
λήξη της  τετραετίας  ότι  µπορεί  να   προβεί  σε  οίκοθεν  ανακοµιδή  και  
τοποθέτηση των  οστών  σε  κοινό χωνευτήρι (υπηρεσιακή ανακοµιδή). Για την 
υπηρεσιακή ανακοµιδή καταβάλλεται ειδικό τέλος που καθορίζεται από τον παρόντα 
Κανονισµό.
Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα να µην προβεί σε υπηρεσιακή ανακοµιδή αλλά  να  
επιβάλλει χρηµατικό ποσό ύψους 200 ευρώ  για κάθε  επιπλέον έτος αρχόµενο 
από τον χρόνο  λειτουργίας του Οστεοφυλακίου.
ζ. Τα  οστά  του  νεκρού  µετά  την  ανακοµιδή τους  φυλάσσονται  στο 
Οστεοφυλάκιο  του  Κοιµητηρίου  (όταν αυτό λειτουργήσει).εφ'  όσον   το  
επιθυµούν  οι  συγγενείς  του νεκρού  και  διατυπώσουν  την επιθυµία  τους  αυτή  
εγγράφως. Για την φύλαξη στο Οστεοφυλάκιο καταβάλλεται χρηµατικό ποσό 
καθοριζόµενο από  τον παρόντα Κανονισµό.
Οι ανωτέρω παράγραφοι στ) και ζ), έχουν εφαρµογή µετά την λειτουργία 
Οστεοφυλακίου. Μέχρι τότε παρατείνεται το δικαίωµα χρήσης πέραν της τετραετίας 
µε την υποχρέωση καταβολής από τον υπόχρεο  των  αντιστοίχων τελών και 
δικαιωµάτων.

η.  Η  ανακοµιδή  των  οστών   των  ενταφιασθέντων  σε  οικογενειακούς τάφους  
πραγµατοποιείται πάντοτε µε την παρουσία των δικαιούχων του οικογενειακού  



τάφου  µε την επιφύλαξη  των παραγράφων ε) & στ) του ιδίου  άρθρου. Τα οστά  
φυλάσσονται σύµφωνα µε την επιθυµία των  συγγενών ή εντός  του οικογενειακού 
τάφου  ή εντός  του Οστεοφυλακίου του Κοιµητηρίου (όταν αυτό λειτουργήσει). Στην 
περίπτωση µελλοντικής φύλαξης  στο  Οστεοφυλάκιο του Κοιµητηρίου  θα  
καταβάλλεται  το  σχετικό  χρηµατικό  ποσόν που καθορίζεται από τον παρόντα 
Κανονισµό.
θ.  Απαγορεύεται  η  ανασκαφή των τάφων και  η  ανακοµιδή  οστών εφόσον 
απουσιάζουν οι δικαιούχοι η οι συγγενείς των νεκρών. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν 
ισχύει εφ' όσον  υπήρξαν δύο  (2) προηγούµενες διαδοχικές προσκλήσεις των 
δικαιούχων του τάφου  ή των συγγενών τους  και αυτοί δεν προσήλθαν, µολονότι 
παρήλθαν δύο  (2) µήνες  από την αποστολή της δεύτερης  προσκλήσεως. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την υπηρεσιακή ανακοµιδή των 
οστών.
ι.Τα  µάρµαρα,  οι πέτρες και τα  λοιπά πάσης φύσεως υλικά τα  οποία έχουν  
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή  του µνήµατος  µετά την απώλεια του 
δικαιώµατος  χρήσης στην  περίπτωση  των  οικογενειακών  τάφων,  ή  µετά  την 
παρέλευση τετραετίας  από την  ταφή  στις  λοιπές  περιπτώσεις  εφ  όσον   δεν 
αναληφθούν από τους  συγγενείς του νεκρού  εντός  προθεσµίας 20 ηµερών  από της 
ανακοµιδής των οστών  αυτού περιέρχονται στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του  
∆ήµου  ο  οποίος τα χρησιµοποιεί ή τα διαθέτει ελευθέρως χωρίς ιδιαίτερη ειδική 
διαδικασία. Απαραίτητη  προϋπόθεση για  την  ανάληψη των  ως  άνω  
πραγµάτων από   τους    συγγενείς    του    νεκρού    είναι    η    ολοσχερής    
εξόφληση   κάθε υποχρέωσης προς το  ∆ήµο  πηγάζουσας ή απορρέουσας από 
το δικαίωµα χρήσης του τάφου (τέλη, δικαιώµατα κ.λ.π.).
κ.   Εάν  κατά την  ανακοµιδή  των  οστών   ευρεθούν τιµαλφή  ή   άλλα 
αντικείµενα    του     νεκρού,     καταγράφονται    σε     Πρωτόκολλο    το     οποίο 
υπογράφεται από τον ή τους  παρόντες κατά την ανακοµιδή αυτή συγγενείς του 
νεκρού και από τον Υπεύθυνο του Κοιµητηρίου.
λ.   Τα   τιµαλφή   αυτά   παραδίδονται   προς  φύλαξη   στην   οικονοµική υπηρεσία 
του  ∆ήµου.  Από εκεί  δύναται  να  παραληφθούν  ακολούθως από τους 
συγγενείς του νεκρού.
μ. Ως προς την νοµιµοποίηση αυτών  για την ανωτέρω παραλαβή εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του κληρονοµικού δικαίου ως  αυτές  ισχύουν κάθε φορά.
ν.   Το   ως    άνω    δικαίωµα   προς   παραλαβή  τιµαλφών   και   λοιπών 
αντικειµένων του    νεκρού     παραγράφεται    µετά    την    παρέλευση   τριετίας από 
την ηµέρα υπογραφής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9 ο - Δωρεές
Κάθε είδους δωρεές υπέρ του ∆ηµοτικού Κοιμητηρίου γίνονται αποδεκτές υπό του  
∆ήµου  σύµφωνα µε την  νόµιµη διαδικασία. Ο  υπό του δωρητή ενδεχοµένως  
τιθέµενος  σκοπός της  δωρεάς πραγµατοποιείται  εφ' όσον όµως  δεν αντίκειται 
στο νόµο και στα χρηστά  ήθη.

Άρθρο 10 ο - Πρόσοδοι Κοιμητηρίου
α. Οι  πρόσοδοι  του  ∆ηµοτικού  Κοιµητηρίου  συνιστούν δικαιώµατα ή τέλη   
επιβαλλόµενα  προς  κάλυψη     εν    όλο   ή    εν    µέρει  των    δαπανών 
συντηρήσεως  του και της εν γένει λειτουργίας του. Η βεβαίωση και η είσπραξη 
αυτών  ενεργείται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως ∆ηµοτικών Προσόδων.

β. Τα προβλεπόµενα εις  τον παρόντα Κανονισµό  δικαιώµατα  και  τέλη θα  
καθορίζονται   από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   µε την εκάστοτε  απόφαση των    τελών 
νεκροταφείου για τις κάτωθι περιπτώσεις:

 β1. Για  τους  οικογενειακούς τάφους σύµφωνα µε  τα  άρθρα 3 & 6  του 
παρόντος Κανονισμού    #     #  €  .



 β2. Για τους τετραετούς ταφής για  τους  δηµότες      #     #  €  και  για τους 
ετεροδηµότες    #     #  € .  Το δικαίωµα αυτό προκαταβάλλεται εφάπαξ για τη 
συνολική χρονική διάρκεια χρήσης.

β3. Για τη τετραετή ταφή ("φιλοξενεία") ετεροδημότη, συγγενούς,    του 
αρχικού δικαιούχου, με Α΄ή Β΄Βαθμό συγγένειας, καθορίζεται τέλος   #      # €. Μετά 
την λήξη της τετραετούς φιλοξενείας, ο τάφος επανέρχεται στον αρχικό δικαιούχο, 
χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταφή μελών της οικογένειας του 
"φιλοξενούμενου" . 

β4. Για δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία 
οστεοφυλακίου) καθορίζεται  και     ισχύει  για  τους  δηµότες      #     #  €  και  για τους 
ετεροδηµότες    #     #  €   

 β5.    Για  ετήσια  καθαριότητα  κάθε   απλού  τάφου,     οικογενειακού  ή 
τετραετούς ταφής   #     #  €  ,  ενώ  για διπλούς η  τετραπλούς που ήδη  
υπάρχουν,   εφαρµόζονται τα διπλάσια η τετραπλάσια ποσά.

 β6.  Για υπηρεσιακή  ανακοµιδή  των  οστών  #     #  €   .
  β7. Για τον ενταφιασµό νεκρού  σε άλλον  τάφο  για ένα έτος  εξ αιτίας µη 

πλήρους αποσυνθέσεως δικαιούχου  οικογενειακού  τάφου,  κατά  το άρθρο 8, 
καθορίζεται  και     ισχύει  για  τους  δηµότες      #     #  €  και  για τους ετεροδηµότες    
#     #  €   .
γ. Τάφοι  οιασδήποτε  κατηγορίας  για  τους  οποίους  δεν  έχουν  καταβληθεί τα 
πάσης φύσεως τέλη και δικαιώµατα από τους  δικαιούχους δεν  µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν  από  αυτούς   και  αυτοδικαίως  περιέρχονται  στο   ∆ήµο   ο 
οποίος δικαιούται να  τους  διαθέτει ελευθέρως σύµφωνα µε  τα  καθοριζόµενα 
στον παρόντα Κανονισµό.

Άρθρο 11ο - Τελικές Διατάξεις
α.  Αρµόδιος   δια   την   πιστή   τήρηση    και   εφαρµογή  του   παρόντος 
Κανονισµού είναι ο Υπεύθυνος του Κοιµητηρίου. Ο Υπεύθυνος του Κοιµητηρίου θα 
είναι δηµοτικός υπάλληλος, ο οποίος θα προΐσταται του υπαλληλικού   και   
εργατοτεχνικού   προσωπικού   του    Κοιµητηρίου,   θα    το εποπτεύει και   θα 
µεριµνά ώστε  το Προσωπικό να συµπεριφέρεται µε κοσµιότητα και ευπρέπεια. 
Πέραν   των   ρητά   ανατεθειµένων   σε   αυτόν   µε   τον   παρόντα  Κανονισµό 
αρµοδιοτήτων θα είναι και γενικά υπεύθυνος για κάθε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη),  
σχετιζόµενη,  πηγάζουσα  ή  απορρέουσα από  την  ύπαρξη  και λειτουργία του 
Κοιµητηρίου.
β.  Για  κάθε   ζήτηµα  µη  ρητά   προβλεπόµενο  και  ρυθµιζόµενο  στον παρόντα 
Κανονισµό  αποφασίζει  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο, στο  πλαίσιο  των εκάστοτε 
ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων.
γ. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
απώλεια του δικαιώματος χρήσης για όλους τους δικαιούχους και το σχετικό 
δικαίωμα χρήσης του χώρου επανέρχεται στο Δήμο με όλα τα επ’ αυτού ευρισκόμενα 
χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου.
δ. Με κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα πάσης 
φύσεως δικαιώματα και τέλη χρήσης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων.
ε. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευση της σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
στ. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Απόφασή του μπορεί να καταργεί να 
συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος 
Κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη 
στον παρόντα Κανονισμό. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2017.

Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος της Τα Μέλη
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.Βλάσσης Ευάγγελος



2.Νικολάου Σωτήριος

3.Ασημακόπουλος Χρήστος
      Πρωτοπαππά  Μαρία

4.Σπύρου Κων/νος


