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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Γενικά για τον Κανονισμό Κοιμητηρίου του Δήμου Ψαρών
ΑΡΘΡΟ 1ο
Πεδίο Εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων
για την καλύτερη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του κοιμητηρίου του Δήμου
Ψαρών, συνολικής έκτασης 2.190 τετραγωνικών μέτρων περίπου, που βρίσκεται
στη βόρεια πλευρά του οικισμού και προϋπάρχει στη συγκεκριμένη θέση πλέον των
εκατόν πενήντα ετών. Αποτελείται από τον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής, το
χώρο προσωρινής ταφής των νεκρών (ΖΩΝΗ Δ), τους χώρους οικογενειακών
τάφων (ΖΩΝΕΣ Α, Β και Γ) και το οστεοφυλάκιο.
Ο χώρος του κοιμητηρίου αποτελεί περιουσία του δήμου και προορίζεται για
την υποχρεωτική ταφή εντός αυτού όλων των νεκρών, ασχέτως θρησκεύματος ή
εθνικότητας. Ο Δήμος Ψαρών σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης ή
δημιουργίας νέου χώρου κοιμητηρίου με στόχο την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης
κορεσμού του υπάρχοντος, εφαρμόζοντας τις σχετικές με το αντικείμενο διατάξεις
νόμων, Π.Δ, Υ.Α κλπ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Θεσμικό Πλαίσιο που Διέπει την Λειτουργία των Κοιμητηρίων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.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 και 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).
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, παρέχεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο η ευχέρεια να ρυθμίζει τη λειτουργία και τη χρήση τους καθώς και τα
δικαιώματα ταφής, ψηφίζοντας κανονισμό.
Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Ψαρών
εκδίδεται βάσει των διατάξεων του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 και δημοσιεύεται ως
τοπική κανονιστική απόφαση σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου.
Ειδικότερα, η λειτουργία του κοιμητηρίου, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
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1) Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α) «Περί των προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) «Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Του Α.Ν. 445/1968, (Φ.Ε.Κ. 130Α), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού
νεκρών».
4) Του Α.Ν. 582/1968, (Φ.Ε.Κ. 225Α), «Περί δημοτικών και κοινοτικών
κοιμητηρίων».
5) Το άρθρο 11 του Ν.∆. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
6) Το Π.∆. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και
οστών ανθρώπων» (ΦΕΚ Α’ 63/1975)
7) Το Π.∆. 933/1975 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’
297/1975)
8) Του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143/76 τεύχος Α').
9) Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως
κοιμητηρίων» (ΦΕΚ Β’ 424).
10) Του Π.Δ. 1128/80 «Περί καθορισμού αποστάσεων δια
κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 284 Α').

την ίδρυσιν

11) Της υπ' αριθ. 26882/5769/98 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός
δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των
ιδρυομένων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 838 Δ'-Διορθ.
Σφαλμ.στο ΦΕΚ-1304 Β’/98)
12) Του άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006, όπως αυτός ισχύει.
13) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
14) Του 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»
15) Των άρθρων 35, 966 και 970 Αστικού Κώδικα.
16) Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
17) Tου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ψαρών που είναι σε ισχύ
και κάθε άλλο σχετικό νόμο που δεν έχει καταργηθεί και δεν
αντιστρατεύεται τον παρόντα κανονισμό.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά περί Κοιμητηρίων
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, άρθρο 3 παρ 1 Α.Ν.
582/68).
2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι
σχετικές πράξεις του δήμου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Ενταφιασμός Νεκρών
ΑΡΘΡΟ 4ο
Διαδικασία Ταφής
1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ψαρών έχει
διάρκεια (5) έτη υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής.
2. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στην αρμόδια
υπηρεσία του δήμου το πιστοποιητικό θανάτου από το γιατρό, προκειμένου να
εκδοθεί η ληξιαρχική πράξη, 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. 35 του Ν.344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.
4, παρ. 13, N. 4144/2013). Ακόμη θα πρέπει να προσκομιστούν η Αστυνομική
Ταυτότητα και το Βιβλιάριο Υγείας του θανόντος.
3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον
νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από
αυτή (αρ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 445/68).
4. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους, πλην των συγκεκριμένων και
σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων του κοιμητηρίου, καθώς 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 (παρ. 1 αρ. 2 Α.Ν. 445/68 & παρ.
3 αρ. 2 Α.Ν. 582/68).
5. Δικαίωμα ταφής στο δημοτικό κοιμητήριο έχουν όλα τα θανόντα στη διοικητική
περιφέρεια του δήμου πρόσωπα, ανεξαρτήτου δημοτικότητας, εθνικότητας ή
θρησκεύματος (αρ. 6 Α.Ν. 582/68).
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6. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης είναι δυνατόν να καθορίζεται
ιδιαίτερος χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασμό των μη ορθόδοξων ή
των αλλόθρησκων (αρ. 6 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68).
7. 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.
8. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φερέτρων.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φερέτρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλη
παρόμοια ανθεκτική ύλη.
9. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος ταφής η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα
χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο θα
γίνεται γνωστό ότι μετά την πάροδο πέντε ετών θα πρέπει να γίνει η εκταφή
του νεκρού. Εφόσον δεν παρουσιαστεί κανείς να ζητήσει την εκταφή του ή την
παράταση ταφής εντός δύο(2) μηνών από το πέρας των πέντε ετών και αφού η
υπηρεσία εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών, ο
δήμος προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του νεκρού τοποθετώντας τα οστά
στο οστεοφυλάκιο.
10. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος και επί της απόδειξης παραλαβής οι
ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην υπηρεσία του δήμου τα
στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνα, διεύθυνση κ.α). Σε περίπτωση αλλαγής
κατοικίας και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας τους υποχρεούνται άμεσα να
ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ειδικές Κατηγορίες
1. Η ταφή νεκρών οπλιτών Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας (που έχασαν τη ζωή
τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος) δεν υπόκεινται στην καταβολή των
προβλεπόμενων δημοτικών τελών.
2. Κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ταφή απόρων δημοτών
της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ψαρών, δεν καταβάλλονται τα
προβλεπόμενα τέλη.
3. Η ταφή παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο του
κοιμητηρίου (αν υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος χώρος) και καταβάλλεται το 1/3 των
καθοριζομένων δικαιωμάτων πενταετούς ταφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Μνήματα
ΑΡΘΡΟ 6ο
Γενικά
Τα μνήματα - τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι προσωρινοί κοινοί τάφοι πενταετούς χρονικής διάρκειας (ΖΩΝΗ Δ). Στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οικογενειακοί τάφοι και οι τάφοι προσώπων τα
οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, στο δήμο και γενικά στην
ανθρωπότητα (ΖΩΝΕΣ Α, Β και Γ).
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Οι εντός των δημοτικών νεκροταφείων παραχωρημένοι χώροι (τάφοι) για την
ταφή των νεκρών καθορίζονται υπό σχεδιαγραμμάτων (τοπογραφικών ταφολογίων)
εκπονηθέντων από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική,
απαγορευμένης οποιασδήποτε παρέκκλισης. Επίσης δεν επιτρέπεται καμία
προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, χωρίς σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών προσώπων όπως
και τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα και τούτο κρίνεται μετά από
γνωμοδότηση της επιτροπής καλλιτεχνικών έργων που συστήνεται βάση του ΠΔ
1188/81 και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλοι οι τάφοι (οικογενειακοί και κοινοί) φέρουν ιδιαίτερη αρίθμηση. Τηρείται
δε από την υπηρεσία ηλεκτρονικό αρχείο με τους υφιστάμενους τάφους, σύμφωνα
με το οποίο πραγματοποιείται και η διαχείριση των θέσεων του κοιμητηρίου. Στο
παραπάνω αρχείο υποχρεωτικά αναγράφεται ο τελευταίος χρήστης του τάφου,
όπως επίσης και ένας συγγενής αυτού, ο οποίος είναι υπόχρεος για την τήρηση των
υποχρεώσεων που διέπονται από τον κανονισμό του νεκροταφείου. Ο υπόχρεος
επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο,
ταχυδρομική
διεύθυνση,
τηλέφωνα
επικοινωνίας
και
απαραίτητα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Κάθε μεταβολή στη χρήση του
τάφου επιτάσσει και ενημέρωση του σχετικού αρχείου.
∆ηµιουργείται πλήρης µηχανοργάνωση για όλα τα θέµατα που αφορούν στη
διοίκηση και τη διαχείριση του κοιµητηρίου. Επικουρικά και μέχρι να ολοκληρωθεί η
προαναφερόμενη διαδικασία τηρούνται τα παρακάτω βιβλία (άρ.7 παρ.1 Β∆ 542/61
ΦΕΚ 136/Α) :
1. Βιβλίο ενεργούµενων ενταφιασµών
2. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων
3. Βιβλίο ενεργούµενων ανακοµιδών
4. Βιβλίο παρατάσεων ανακοµιδών
5. Βιβλίο φυλασσοµένων στο οστεοφυλάκιο οστών
6. Βιβλίο οικογενειακών τάφων
7. Βιβλίο ειδικού πρωτοκόλλου
Τα προαναφερόµενα βιβλία θεωρούνται από το ∆ήµαρχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Διαστάσεις Μνημάτων
1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20 μέτρα μήκος και 1 μέτρο πλάτος για τους
ενήλικες και 1,20 μέτρα μήκος και 0,50 μέτρα πλάτος για παιδιά και γενικό βάθος
1,50 μέτρα.
2. Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση των νεκρών θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος
ύψους τουλάχιστον 0,25 μέτρων περίπου.
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3. Οι τάφοι θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1μ., που θα μετράται από τα όρια
της εκσκαφής. Η υπάρχουσα ρυμοτομία του κοιμητηρίου θα διατηρηθεί και όσο
είναι δυνατόν θα βελτιώνεται. Η εφαρμογή της ρυμοτομίας είναι υποχρεωτική και
απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.
4. Οι διάδρομοι που θα υπάρχουν ανάμεσα στους τάφους θα είναι
τσιμεντοστρωμένοι ή στρωμένοι με ψιλό χαλίκι (γαρμπίλι) με ευθύνη του
προσωπικού του Δήμου Ψαρών.
5. Απαγορεύεται αυστηρά για οποιοδήποτε λόγο η κατάληψη μεγαλύτερης έκτασης
από αυτή που αρχικά παραχωρήθηκε.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των οστών επί των τάφων, πέρα του
χρονικού ορίου ενταφιασμού που προβλέπεται με τον παρόντα κανονισμό.
7. Η συντήρηση και καθαριότητα των ταφικών χώρων θα γίνεται από υπαλλήλους
του Δήμου Ψαρών, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν με ζήλο κάθε εργασία που
τους ανατίθεται, να συμπεριφέρονται προς το κοινό με την αρμόζουσα ευγένεια και
γενικότερα να σέβονται το χώρο του κοιμητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Οικογενειακοί Τάφοι
1. Στο κοιμητήριο του Δήμου Ψαρών δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη
σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους οικογενειακού τάφου ως
αντάλλαγμα, το οποίο καθορίζεται με τις σχετικές περί τελών και δικαιωμάτων
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση χώρου για την
δημιουργία οικογενειακών ταφών θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει ο απαραίτητος
διαθέσιμος χώρος για αυτή τη χρήση.
2. Όποιος επιθυμεί να του παραχωρηθεί οικογενειακός τάφος οφείλει να υποβάλλει
σχετική αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την έγκριση από το Δημοτικό
Συμβούλιο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο παραχωρητήριο, το οποίο αποτελεί
τον τίτλο χρήσεως (κατά κυριότητα) του οικογενειακού χώρου ταφής. Ωστόσο,
δεν παρέχεται σε όσους έχουν ήδη έστω και έναν οικογενειακό τάφο για οστά.
3. Η έκταση του οικογενειακού χώρου ταφής δεν θα υπερβαίνει τα 2,20 τ.μ.
4. Ο χρόνος παραχώρησης οικογενειακού χώρου ταφής καθορίζεται για περίοδο 20
ετών, με δικαίωμα παράτασης.
5. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα η ίδια έκταση
οικογενειακού χώρου ταφής.
6. Οι γενόμενοι νόμιμοι κάτοχοι οικογενειακού τάφου οφείλουν μέσα σε έξι μήνες
από την παραχώρηση να προβούν απαραίτητα στην περιτοίχιση αυτού, την
τοποθέτηση μαρμάρινου Σταυρού και γενικά να τον διαμορφώσουν καλλιτεχνικά
και αισθητικά κατόπιν σχετικών υποδείξεων της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
7. Για τους μη συμμορφούμενους με την ανωτέρω παράγραφο οι αγορασθέντες
τάφοι απαλλοτριώνονται προς όφελος του νεκροταφείου και οι τίτλοι κυριότητας
αυτοδίκαια ακυρώνονται.
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8. Το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή με
δόσεις μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εξουσία επί του τάφου
κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται μετά την καταβολή του τέλους και την
έκδοση της πράξης παραχώρησης, η οποία συντάσσεται με το περιεχόμενο που
υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από το Δήμαρχο.
9. Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης
παραχώρησης και της αποπληρωμής του ορισθέντος ποσού ως προκαταβολή σε
περίπτωση παραχώρησης με διακανονισμό. Η μη αποπληρωμή του τάφου σε
περίπτωση που γίνει διακανονισμός συνεπάγεται την ανάκληση της πράξης
παραχώρησης και το ποσό που καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
10. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται: α) από
το αποδεικτικό είσπραξης του τέλους από την ταμειακή υπηρεσία, β) από την
πράξη παραχώρησης. Εάν ο δικαιούχος δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του
τάφου, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτού με βάση το αρχείο της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποκλειστικό Δικαίωμα Ταφής σε Οικογενειακούς Τάφους
1. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα
ταφής:
α) Στον αρχικό δικαιούχο και στον/στην σύζυγο και στους κατευθείαν γραμμή
ανιόντες αυτών.
β) Στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, στα τέκνα με
γάμο και χωρίς γάμο που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον
αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους
συζύγους αυτών.
γ) Στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια
εφ’ όσον δίνει γραπτή συναίνεση ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο/η
σύζυγος και οι κατιόντες αυτού (ένας εξ αυτών). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο εκδίδει και σχετική έγκριση,
εφόσον καταβληθεί και επιπλέον ιδιαίτερο δικαίωμα (τέλος) που είναι ίσο με το
μισό του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως
οικογενειακού τάφου.
δ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση
του προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς
τάφους, εφ’ όσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.
2. 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 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός
θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή
μετά την παρέλευση της πενταετίας και να εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώματα του
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Δήμου σε περίπτωση παράτασης της ταφής, όπως προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό και στο άρθρο 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968 σε περίπτωση που δεν
καταβληθούν. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις
συνέπειες του νόμου.
4. Στις οστεοθήκες των οικογενειακών τάφων τοποθετούνται μόνον τα οστά των
δικαιούχων.
5. Η έγγραφη συναίνεση σε κάθε περίπτωση παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.
6. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν
αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και
δικαιώματα συντήρησης του τάφου τα οποία οφείλουν ολόκληρα όλοι οι δικαιούχοι
έναντι του Δήμου.
7. Δεν είναι δυνατή η παραίτηση του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, η οποία
περιλαμβάνει τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα χρήσης σε πρόσωπο που
υποδεικνύει ο ίδιος.

ΑΡΘΡΟ 100
Κατάργηση Οικογενειακών Τάφων
1. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος κυριότητας, διατίθενται
ελεύθερα από το Δήμο μετά την συμπλήρωση 5 ετών από τον τελευταίο
ενταφιασμό, έστω κι αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονται ως
οικογενειακοί.
2. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω
χρήσεώς τους, περιέχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.
3. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης του κοιμητηρίου δεν υπάρχει καμιά
υποχρέωση σε βάρος του Δήμου για τη μεταφορά των οικογενειακών τάφων (μετά
των επ' αυτών μνημείων). Όσοι επιθυμούν τη μεταφορά τους αυτή θα γίνεται με
δικά τους έξοδα.
4. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για παντός είδος καταστροφή ή ζημία των τάφων που θα
επέλθει από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία, εξαιρουμένου του λόγου της ελλιπούς φύλαξης.
5. Μόνο ο Δήμος δύναται κατά την αντίληψη του και με απόφαση του Δ.Σ να
κινηθεί κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ήθελε προκαλέσει ζημιές
αναιτίως ή λόγω αβλεψίας και ελλιπούς προσοχής ή από κακή εκτέλεση εργασιών
που έβλαψε το χώρο του δημοτικού νεκροταφείου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Λήξη Παραχώρησης Οικογενειακών Τάφων
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέρχονται
αυτοδικαίως μετά την πάροδο πενταετίας από την ταφή του τελευταίου νεκρού
στον Δήμο. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που
αναγνωρίζονται ευθέως από τον νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, αυτοί καλούνται
με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη
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πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσέλθουν
εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια.
2. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου για να μη διαταραχθεί η διαδοχή
του οικογενειακού τάφου δύναται να προτιμώνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή οι
πλησιέστεροι συγγενείς των αρχικών δικαιούχων, εφ' όσον εντός εξαετίας από την
ταφή του τελευταίου νεκρού ζητήσουν την έκδοση νέου παραχωρητηρίου και
καταβάλουν το προβλεπόμενο για τη σύσταση τάφου τέλους.
3. Όσοι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων πέθαναν χωρίς κατιόντες και προσέφεραν
εν ζωή εξαιρετικές υπηρεσίες στο Δήμο ή είχαν κοινωφελή δράση ή εγκατέλειψαν
κληροδότημα ή δωρεά υπέρ του Δήμου δύναται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να παραμένει ο τάφος για πάντα άθικτος, τιμής ένεκεν, ή να
παραχωρείται αυτός σε συγγενείς ή τρίτους που υποδεικνύονται από τον αρχικό
δικαιούχο με διαθήκη με τον σκοπό να επιμελούνται και να διατηρούν τον τάφο με
την προϋπόθεση ότι αυτοί θα καταβάλουν το ήμισυ του τέλους που προβλέπεται για
την παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου που ισχύει κατά τον χρόνο της
παραχώρησης.
4. Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και
δικαιώματα από τους δικαιούχους ανακαλείται η παραχώρησή τους μετά την
παρέλευση εξαετίας. Ο Δήμος μπορεί να τους παραχωρεί ελεύθερα κατά τις
διατάξεις του παρόντος.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αν
στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα. Για την ιδιότητα αυτή αποφασίζει
το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Όταν ανακαλείται η πράξη παραχώρησης σε κάθε περίπτωση, τα οστά που
υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο τοποθετούνται στο οστεοφυλάκιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Εκταφή
ΑΡΘΡΟ 12ο
Διαδικασία Εκταφής
1. Η εκταφή των ενταφιασμένων γίνεται μόλις παρέλθει ο προβλεπόμενος στον
παρόντα κανονισμό χρόνος και με την παρουσία συγγενών, οι οποίοι
ενημερώνονται εγγράφως περί τούτου και οφείλουν να ενημερώσουν το δήμο για
την ακριβή ημερομηνία εκταφής, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Όσοι δεν
επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην υπηρεσία του Δήμου,
χωρίς να απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει
οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής.
2. Η για οποιονδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προς διενέργεια
αυτοψίας, γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής εντολής και άδειας εισαγγελέα.
3. Για την εκταφή καταβάλλονται από τους συγγενείς τα απαραίτητα δικαιώματα
εκταφής στην υπηρεσία ταμείου του δήμου.
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4. Κατά την εκταφή τα μάρμαρα και οι σταυροί των τάφων θα αποκολλούνται
προσεκτικά χωρίς να καταστρέφονται, θα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο και θα
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του νεκροταφείου.
5. Καμία εκταφή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς έγγραφη άδεια του Δήμου. Σε
διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθορίζεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον
Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της
πενταετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.
7. 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.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής
νεκρών και οστών ανθρώπων», μετά από την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο
καθορίζεται στο τριπλάσιο του τρέχοντος δικαιώματος εκταφής.
8. Αν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, οι ενδιαφερόμενοι δεν προέβησαν
στις ενέργειες για την εκταφή ή εξαντλήθηκε η παράταση ταφής και η υπηρεσία για
οποιοδήποτε λόγο δεν έκανε αυτεπάγγελτα την ανακομιδή και οι συγγενείς
επιθυμούν να παρατείνουν την ταφή, τότε, ο νεκρός παραμένει εφόσον καταβληθεί
το ανάλογο δικαίωμα παράτασης.
9. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.
10. Εάν ο νεκρός δεν έχει αποστεωθεί παραμένει ως έχει για ένα ακόμη χρόνο. Σε
περίπτωση ταρίχευσης του νεκρού, ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ακόμη
ένα έτος αντίστοιχα. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν καταβάλλονται
δικαιώματα για ένα χρόνο. Μετά τη λήξη του έτους οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι
να προσέλθουν για την ανακομιδή των νεκρών τους ή να ζητήσουν την παράταση
της μεταταφής, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, καταβάλλοντας το ανάλογο
δικαίωμα, το οποίο είναι ίσο με το αντίστοιχο της παράτασης, όπως αυτό
καθορίζεται κατά έτος.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Αυταπάγγελτη Εκταφή
1. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής
ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η
υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά σε
οστεοφυλάκιο επιβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη.
2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να
εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή
επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους
χώρους του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές
σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου
ειδοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Οστεοφυλάκιο (Φύλαξη Οστών)
1. Η φύλαξη των οστών γίνεται σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο) του κοιμητηρίου με
μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων.
2. Τα κιβώτια φύλαξης οστών είναι ενιαίου τύπου και παρέχονται υποχρεωτικά από
την υπηρεσία. Για τη φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ετήσιο
ειδικό τέλος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Η μεταφορά των οστών και της τέφρας διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ
210/1975 και του άρθρου 2 του Α.Ν. 445/68.
4. Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο Δήμο τη βούλησή τους για
την τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. Εάν δεν προσέλθουν
για τη δήλωσή τους αυτή και δεν καταβάλουν τα δικαιώματα φύλαξης, η
αντίστοιχη οφειλή βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του
Α.Ν. 582/1968.
5. Τα οστά των νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την
ανακομιδή και φύλαξη τους, μεταφέρονται και τοποθετούνται στο χωνευτήριο.
6. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των
επισκεπτών.
7. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνει και σε οικογενειακό τάφο, με την
συγκατάθεση των δικαιούχων. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το ειδικό
τέλος φύλαξης οστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Τέλη και Δικαιώματα
ΑΡΘΡΟ 15ο
Επιβαλλόμενα Τέλη και Δικαιώματα από το Δήμο
Για κάθε ενταφιασμό ή εκταφή απαιτείται η καταβολή από τους συγγενείς του
θανόντος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων βάσει του παρόντος, για την
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας, καθαριότητας, εξωραϊσμού κ.λπ., του
δημοτικού κοιμητηρίου.
Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των δημοτικών νεκροταφείων ρυθμίζονται
βάσει του άρθρου 19 του από 24/9-20/10/1958 Β. Δ/τος «περί Κωδικοποίησης εις
ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων».
Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω
δικαιώματα και τέλη για την κάλυψη των αναγκών του κοιμητηρίου (δαπάνες
ύδρευσης, προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, καθαριότητας των χώρων κ.α.) :
1. Δικαίωμα ταφής
2. Δικαίωμα παράτασης ταφής
3. Δικαίωμα εκταφής
4. Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο
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5. Τέλος παραχώρησης οικογενειακού τάφου
6. Τέλος συντήρησης τάφου (οικογενειακού-απλού)
Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ’ άπαξ και πριν από κάθε
σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση ταφής, οστεοφύλαξη κ.λπ.), εκτός
των ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν στο δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης
χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.
Για τους οικογενειακούς τάφους που υφίστανται μέχρι και την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού, θα παραχωρείται ο τίτλος χρήσεως (κατά κυριότητα) του
οικογενειακού χώρου ταφής και θα επιβαρύνονται μόνο με τα ετήσια τέλη
συντήρησης οικογενειακού τάφου.
Το δικαίωμα συντήρησης οικογενειακών τάφων του κοιμητηρίου εισπράττεται
για κάθε έτος από τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του
κοιμητηρίου.
Τα δικαιώματα παράτασης ταφής εισπράττονται αναλογικά για κάθε μήνα και
για παράταση πάνω από 15 μέρες εισπράττονται δικαιώματα ενός μηνός, ενώ για
κάτω από 15 μέρες δεν εισπράττονται δικαιώματα.
Για παράταση ταφής πέρα των δύο(2) ετών, (μετά τον 7ο χρόνο) το σχετικό
δικαίωμα καθορίζεται 50% επιπλέον της τιμής του ετήσιου τέλους παράτασης, όπως
αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ψαρών.
Τα δικαιώματα παράτασης του οστεοφυλακίου καταβάλλονται σύμφωνα με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων
(ετήσια καταβολή).
Από τα δικαιώματα ταφής απαλλάσσονται:
1. Οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των σωμάτων
ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η
παράταση ταφής μπορεί να χορηγείται κατ’ εξαίρεση για τρία χρόνια χωρίς να
καταβληθούν δικαιώματα (σύνολο δωρεάν ταφής 8 χρόνια).
2. Οι άποροι, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από
την Πρόνοια και εντολή του Δημάρχου ή του αντιδημάρχου. Σε ειδικές και έκτακτες
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης
εντολής του Δημάρχου ή του ανωτέρω αντιδημάρχου, η ταφή μπορεί να γίνει με
ευθύνη των υπηρεσιών μέχρι την έκδοσή του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην
ίδια κατηγορία ενταφιάζονται δωρεάν τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά του
Δήμου.
3. Για τα παιδιά και τους εφήβους έως 18 ετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του
παρόντος κανονισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Λοιπά Θέματα
ΑΡΘΡΟ 16ο
Αρμόδια Όργανα
1. Η διοίκηση και διαχείριση του Κοιμητηρίου ασκείται από το Δήμο, μέσω των
υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
2. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού είναι ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, συνεπικουρούμενος από την Επιτροπή
Ελέγχου Δημοτικών Κτιρίων, Καταστημάτων και Δημοτικού Νεκροταφείου, καθώς
και ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου για την τήρηση των
σχετικών αρχείων και την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής εργασίας.
3. Η είσπραξη τελών-δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων του νεκροταφείου γίνεται
από την υπηρεσία Ταμείου του Δήμου Ψαρών.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Ιδιωτικές Εργασίες
1. Οι κατασκευαστές που εισέρχονται στο νεκροταφείο του Δήμου Ψαρών για την
κατασκευή οικογενειακών τάφων ή πενταετούς ταφής πρέπει να εξασφαλίζουν
άδεια εισόδου για εκτέλεση εργασίας. Η χορήγηση άδειας εισόδου γίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Με την αίτησή τους συνυποβάλλεται πιστοποιητικό
του οικείου επιμελητηρίου ότι είναι κατασκευαστές τάφων και ταφικών μνημείων.
Απαγορεύεται η εργασία σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει άδεια εισόδου.
2. Επί του μνημείου ο εκάστοτε κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να επικολλά
διακριτικό αυτοκόλλητο με την επωνυμία του και την ημερομηνία κατασκευής του.
3. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των υπηρεσιών του
Δήμου. Σε κάθε τεχνίτη - κατασκευαστή που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται, με εισήγηση των υπηρεσιών του
Δήμου και απόφαση Δημάρχου, απαγόρευση εισόδου για 2 μήνες και σε περίπτωση
υποτροπής για χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου που καθορίζεται από το
Δήμαρχο, ο οποίος δύναται να αποκλείει οριστικά από την κατασκευή μνημείων
αυτόν που δεν εφαρμόζει τον κανονισμό.
4. Λόγοι αποβολής δύναται να συνιστούν η τοποθέτηση μνημείου διαφορετικού από
αυτό που ορίζει ο παρόν κανονισμός και γενικά κάθε παράβαση των διατάξεων του
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ωράριο Λειτουργίας
1. Το Κοιμητήριο είναι ανοικτό για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Με απόφαση δημάρχου μπορεί να
τροποποιούνται οι μέρες ή οι ώρες λειτουργίας του.
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2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο Κοιμητήριο σε εργαζόμενους και μη
κατά τις ώρες που είναι κλειστό.
3. Οι εργασίες των κατασκευαστών εκτελούνται καθημερινά από τις 7.30 π. μ. - 3
μ.μ. εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Ειδικές Διατάξεις (υφιστάμενοι τάφοι πριν την ημερομηνία ισχύος
του παρόντος κανονισμού)
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο Δήμο Ψαρών και της πρότερης από
την ημερομηνία ισχύος του κανονισμού κατάστασης (μη ύπαρξη Κανονισμού
Λειτουργίας του Κοιμητηρίου) όλοι οι τάφοι που υπάρχουν στο δημοτικό
νεκροταφείο στις ζώνες Α, Β και Γ μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος
κανονισμού, νοούνται (χαρακτηρίζονται) ως «οικογενειακοί» με τις ακόλουθες
ιδιαιτερότητες :
1. Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο του κοιμητηρίου
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Οι συγγενείς των ενταφιασμένων θα κληθούν από το Δήμο Ψαρών να δηλώσουν
αν επιθυμούν τη διατήρηση του υπάρχοντος οικογενειακού τάφου
καταβάλλοντας ετήσια τέλη συντήρησης του οικογενειακού τάφου, τα οποία θα
ισχύουν από 01/01/2016, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
κανονισμού.
3. Όποιος επιθυμεί να του παραχωρηθεί τίτλος χρήσεως (κατά κυριότητα) του
οικογενειακού χώρου ταφής, οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και την
πληρωμή του αντίστοιχου τέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο του άρθρου 19
του παρόντος, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο παραχωρητήριο, το οποίο
αποτελεί τον τίτλο χρήσεως (κατά κυριότητα) του οικογενειακού χώρου ταφής.
4. Για όσους αποκτήσουν μέσω της ανωτέρω διαδικασίας τον τίτλο χρήσεως (κατά
κυριότητα) του οικογενειακού χώρου ταφής, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα
άρθρα 8-11 του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο 7ο
Τελικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 20ο
Απαγορεύσεις
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, η τοποθέτηση και η επεξεργασία ακατέργαστων
υλικών οποιασδήποτε φύσης μέσα στο χώρο του νεκροταφείου. Απαγορεύεται
επίσης η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επί των τάφων (οικοδομικά υλικά-μπάζα κ.α). Η
εργασία των ιδιωτών θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση των υλικών ή στη
συναρμολόγησή τους. Σε κάθε περίπτωση θα αποκαθίστανται πλήρως τυχόν
φθορές-ακαταστασίες εντός και εκτός του χώρου του κοιμητηρίου.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να
απαγορεύσει την τοποθέτηση ή να προβεί στην καθαίρεση διακοσμητικών
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στοιχείων δυσανάλογων διαστάσεων ή ακαλαίσθητων ή αντιβαινόντων την τάξη,
την ευπρέπεια και την εμφάνιση στο κοιμητήριο.
3. Η κατασκευή των τάφων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριζόμενες από τον
παρόντα κανονισμό προδιαγραφές.
4. Απαγορεύεται η φύτευση από ιδιώτες δέντρων ή θάμνων εντός του κοιμητηρίου,
χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Τα δέντρα που
εμποδίζουν ή προκαλούν ζημιές με τις ρίζες τους απομακρύνονται, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στο χώρο του κοιμητηρίου.
6. Κάθε επισκέπτης και εργαζόμενος οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό
και να τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Τελικές Διατάξεις
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο
Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Δημοτικών Κτιρίων,
Καταστημάτων και Δημοτικού Νεκροταφείου ή ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος υποχρεούνται να εισηγηθούν
την παράβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του θα ορίσει και
το πρόστιμο για τον παραβάτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το ποσό του τέλους ταφής και μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ποσού της
παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου. Το πρόστιμο επιβάλλεται έπειτα από
γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση των έγγραφων
απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις,
το πρόστιμο επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει
να συμμορφωθεί με τον ισχύοντα κανονισμό.
2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται
μετά από εισήγηση του Δημάρχου, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3. Ο κανονισμός θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους δημότες,
στον εφημέριο, στο εκκλησιαστικό συμβούλιο και στην οικεία αστυνομική αρχή.
4. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου, περίληψη δε αυτού θα δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική
εφημερίδα.
Ο παρών, εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών
κανονισμός, τίθεται σε ισχύ από την 1-1-2016 και μπορεί να τροποποιηθεί εν’ όλο
ή εν μέρει με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κάθε απόφαση μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του δήμου αντίθετη με τον
παρόντα κανονισμό καταργείται.
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