ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Α.Δ.Σ. 38/2008
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
την λειτουργία των δημοτικών νεκροταφείων, με στόχο την καθιέρωση λεπτομερών
κανόνων για την διοίκηση, τη διαχείριση και την λειτουργία των δημοτικών
νεκροταφείων του Δήμου Δράμας.
ΑΡΘΡΟ 2
Νομικό πλαίσιο
Ο Κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών νεκροταφείων εκδίδεται βάσει των
διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν.
582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού
νόμου.
Οι προϋποθέσεις επιβολής του τέλους και ο προσδιορισμός του υπόχρεου για την
καταβολή του , ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του Β.Δ. 24/920/10/1958.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :
1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006
2. Του Α.Ν. 445/1968 «περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
3. Του Α.Ν. 582/1968 «περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
4. Του Α.Ν. 2200/1940 «περί ιερών ναών και εφημερίων»
5. Του Ν.547/1977 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών
και κοιμητηρίων»
6. Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί
ιερών ναών και ενοριών»
7. Του Π.Δ. αριθμ. 1128/11-12-1980 «περί καθορισμού αποστάσεων δια την
ίδρυσιν κοιμητηρίων»
8. Του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα
9. Του ΒΔ 542/1961 «περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων
βιβλίων και του τύπου αυτών»
10. Της απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών
Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων»
11. Του άρθρου 14 παρ. 7 του Ν. 2503/1997
12. Της νομοθεσίας «περί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
13. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας

ΑΡΘΡΟ 3
Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα νεκροταφεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των
οποίων, κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό
δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. , στην αρμοδιότητα των
δήμων και κοινοτήτων ανήκει, η κατασκευή συντήρηση και λειτουργία των
κοιμητηρίων. Επίσης, σύμφωνα με τον ΑΝ 582/68, ΑΝ 2200/1940 και το από
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28/3-5/5/1834 Διάταγμα της Αντιβασιλείας, η ίδρυση, η διοίκηση και η
λειτουργία κοιμητηρίων, υπάγονται , από συστάσεως του ελληνικού κράτους,
στην αποκλειστική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης στην αρμοδιότητα
των δήμων και κοινοτήτων υπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση όχι μόνο των
κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων
νεκροταφείων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους.
3. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικού πράγματος. Ο χώρος
επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν γίνεται να
μεταβιβασθεί προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 4
Τοπικό Διαμέρισμα Δήμου Δράμας
Περιγραφή
Ο Δήμος Δράμας έχει υπό την εποπτεία του 2 νεκροταφεία (Α΄ και Β΄), το ένα
στην περιοχή νότια του γηπέδου Δόξης, το άλλο στην περιοχή Προαστίου, και έχουν
το σχήμα και την έκταση που φαίνεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα.
Το Α΄ νεκροταφείο αποτελείται από : α) τους χώρους ταφής, όπως φαίνονται στα
συνημμένα σχεδιαγράμματα (ταφολόγια) τα οποία εκπονήθηκαν από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, β) τον ιερό ναό, γ) την αίθουσα δεξιώσεων, δ)τα γραφεία
διοίκησης με αποθήκες και τουαλέτες, ε)οστεοφυλάκιο, στ) το χωνευτήριο.
Το Β΄ νεκροταφείο αποτελείται από : α) τους χώρους ταφής , β) εκκλησάκι, γ)
γραφείο με αποθήκη και τουαλέτα, δ) χωνευτήρι, ε)οστεοφυλάκιο.

ΑΡΘΡΟ 5
Ενταφιασμός νεκρών
1. Στα δημοτικά νεκροταφεία Α΄ και Β΄, ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη
δημοτική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξάρτητα δημοτικότητας, εθνικότητας ή
θρησκεύματος. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας,
καθορίσθηκε ιδιαίτερος χώρος για τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή των
αλλοθρήσκων.
2. Ο ενταφιασμός επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νόμιμα
πιστοποιηθέντα θάνατο, και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.
Ενταφιασμός δεν γίνεται, αν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου
η άδεια ταφής που χορηγείται από τον δήμαρχο και καταχωρείται στο σώμα της
ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός περιοχής νεκροταφείων 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.
ΑΡΘΡΟ 6
Τάφοι
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1. Οι τάφοι έχουν διαστάσεις 2,20 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος περίπου για τους
ενήλικες και 1,10μ. μήκος και 0,50μ. για τα παιδιά. Ο πυθμένας των τάφων θα
βρίσκεται τουλάχιστον 1,80μ. χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε
παρευρισκόμενου δρόμου.
2. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50μ., η οποία
υπολογίζεται από τα όρια εκσκαφής.
3. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ΄ αυτήν θα σχηματίζεται
γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο
παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
ΑΡΘΡΟ 7
Κατηγορίες τάφων
1. Οι θέσεις ταφής διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες (Πολυτελείας, Α΄ , Β΄, Γ΄,
Δ΄), που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν επίσης
τμήματα για την ταφή των απόρων και των ετεροδόξων.
2. Ο καθορισμός της συγκεκριμένης θέσης στην κατηγορία που επιθυμεί κάθε
ενδιαφερόμενος, γίνεται από τον υπεύθυνο του νεκροταφείου.
ΑΡΘΡΟ 8
Οικογενειακοί τάφοι
1. Μπορεί να παραχωρηθούν χώροι στα νεκροταφεία για την σύσταση
οικογενειακών τάφων, ύστερα από την καταβολή του ανάλογου ποσού και στις
θέσεις Πολυτελείας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και στους χώρους ετεροδόξων, εφόσον με την
παραχώρηση αυτή δεν αφαιρείται αναγκαίος χώρος για την ταφή των νεκρών. Σε
περίπτωση στενότητας χώρου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι
δυνατόν να ανασταλεί η παραχώρηση οικογενειακών τάφων.
2. Η παραχώρηση οικογενειακού τάφου γίνεται στο όνομα αυτού που κάνει την
αίτηση ή στο όνομα αυτού για τον οποίο ζητιέται η παραχώρηση. Απαγορεύεται
η παραχώρηση οικογενειακού τάφου για δυο ή περισσότερα πρόσωπα
ταυτόχρονα.
3. Κενοί τάφοι δεν παραχωρούνται.
4. Οι χώροι που παραχωρούνται στα δημοτικά νεκροταφεία για οικογενειακούς
τάφους, ύστερα από την καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού, δεν
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτών στους οποίους έγινε η παραχώρηση, ούτε
μπορούν να μεταβιβασθούν με πράξη σε τρίτους.
5. Αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο έχει μόνο α) αυτός στον
οποίο έγινε η παραχώρηση, β) ο ή η σύζυγος αυτού, γ) οι κατ΄ ευθεία γραμμή
ανιόντες του, δ) οι κατ΄ ευθεία γραμμή κατιόντες του με τους, τις συζύγους τους
και τους κατιόντες τους ,ε) ο πατέρας ή η μητέρα του ή της συζύγου του, στ) οι
αδελφοί του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια,
εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και αν αυτός δεν υπάρχει, ο ή η
σύζυγος και οι κατιόντες του.
6. Στους δικαιούχους περιλαμβάνεται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία
έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.
7. Σύζυγοι διαζευγμένοι και σύζυγοι που συνάψανε δεύτερο γάμο, μετά την λύση
του προηγούμενου λόγω θανάτου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού
τάφου.
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8. Επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση αναγνώριση δικαιώματος τριετούς ταφής σε
οικογενειακό τάφο προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και τον ή
την σύζυγό του και με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας, με
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν αυτός δεν
υπάρχει, του ή της συζύγου και των κατιόντων του. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα ταφής, ποσού ίσου με το ήμισυ της
αγοράς, για την κατηγορία του τάφου στην οποία ανήκει ο οικογενειακός. Με
την αναγνώριση αυτή παρέχεται δικαίωμα χρήσης μόνο στο πρόσωπο στο οποίο
έγινε η αναγνώριση του δικαιώματος, και όχι για τον σύζυγο ή την σύζυγο ή τους
κατιόντες αυτού. Για την παραμονή αυτού πέραν της τριετίας, έως την
συμπλήρωση της εννιαετίας, θα καταβάλλονται δικαιώματα ανανέωσης.
9. Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιαζομένων με τον αρχικό δικαιούχο
αποδεικνύεται με έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής.
10. Επιτρέπεται η φύλαξη οστών μη δικαιούχου σε οικογενειακό τάφο, εφόσον
συγκατατίθεται ο αρχικός δικαιούχος, και αν αυτός δεν υπάρχει ο ή σύζυγος
αυτού και οι κατιόντες συγγενείς του , με την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώματος,
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
11. Ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι οικογενειακού τάφου καταβάλλουν ετήσιο τέλος
καθαριότητας, περιποιήσεως πρασίνου, επίβλεψης και διαφύλαξης των
νεκροταφείων, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παραχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου, οικογενειακού τάφου, είναι τα εξής :
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ταφή και η κατηγορία
του τάφου, για την έγκρισή της από τον κ. Δήμαρχο.
2. Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου,
άλλων δικαιούχων.
3. Καταβολή στο Ταμείο του Δήμου του ανάλογου χρηματικού ποσού, ως
αντάλλαγμα παραχώρησης του χώρου.
4. Σύνταξη συστατικής πράξης της παραχώρησης, που υπογράφεται από τον
Δήμαρχο και τον δικαιούχο και στην οποία δηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή
των όρων που αναφέρονται σ΄ αυτήν . Το στέλεχος της παραπάνω πράξης
παραμένει στην υπηρεσία του Δήμου, το δε απόκομμα αυτής παραδίνεται στον
δικαιούχο. Τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον δικαιούχο.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Αυτοί που ενταφιάζουν νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους, οφείλουν να
προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το απόκομμα της συστατικής
πράξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του χώρου, και αφού ελεγχθεί ο
βαθμός συγγένειας του ενταφιαζόμενου με τον αρχικό δικαιούχο, δίνεται η άδεια
ταφής, μετά την καταβολή των νόμιμων δικαιωμάτων.
2. Αυτοί στους οποίους παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι, είναι υποχρεωμένοι
να διαρρυθμίζουν αυτούς καλλιτεχνικά μέσα σε τρία χρόνια. Μετά την
αποπεράτωση των εργασιών, πρέπει να διορθωθούν όλες οι τυχόν βλάβες που
προκλήθηκαν στους γειτονικούς χώρους, τάφους, κήπους κλπ, να
απομακρυνθούν όλα τα υλικά, και να αποκατασταθεί ο χώρος, από τους
υπόχρεους, αλλιώς αυτές επανορθώνονται με δαπάνες του Δήμου και τα έξοδα
μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις βεβαιώνονται και εισπράττονται σαν δημοτικά
έσοδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
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3. Αυτός που χρησιμοποιεί οικογενειακό τάφο, είναι υποχρεωμένος να τηρεί και
συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των
νεκροταφείων, τις αστυνομικές διατάξεις και τους σχετικούς με τα νεκροταφεία
Νόμους και Διατάγματα του Κράτους, καθώς επίσης να καταβάλλει τα παντός
είδους δικαιώματα που έχουν επιβληθεί από τον Δήμο.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οικογενειακού τάφου για την ταφή νεκρών που
δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου
του Κανονισμού, συνεπάγεται αυτοδίκαια την απώλεια του δικαιώματος χρήσης
του παραχωρούμενου χώρου από όλους τους δικαιούχους, οποιοσδήποτε και αν
υπήρξε αυτός που αθέτησε τον όρο, επανέρχεται δε στον Δήμο το παραπάνω
δικαίωμα, χωρίς καμία αποζημίωση.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι, περιέρχεται
στον Δήμο και διατίθεται ελεύθερα απ΄ αυτόν με την παρέλευση εννέα ετών από
τον τελευταίο ενταφιασμό.
2. Για την διαπίστωση της έλλειψης δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί, όποτε κριθεί
σκόπιμο, να τους καλέσει με πρόσκληση μέσω του τοπικού τύπου ή με εξώδικη
πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, ώστε να
προσέλθουν μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και να αποδείξουν την συγγένεια με
τον αρχικό δικαιούχο.
3. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω
χρήσεώς τους, περιέρχονται στον Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να παραχωρεί τάφους για το
δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση
προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο ή στην χώρα.
2. Διατελέσαντες υπουργοί – υφυπουργοί ενταφιάζονται δωρεάν σε θέση Α΄
κατηγορίας.
3. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή μόνο των παραπάνω προσώπων
και παραμένουν στο διηνεκές.
ΑΡΘΡΟ 10
Ανακομιδή οστών
1. Μετά την παρέλευση τριών ετών από την ταφή, και με την καταβολή του
ανάλογου δικαιώματος, ανανεώνεται η ταφή για τρία έτη, και υπάρχει η
δυνατότητα δεύτερης ανανέωσης, μετά την παρέλευση άλλης μίας τριετίας, με
την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος.
2. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων, ενεργείται μετά την παρέλευση της
εννιαετίας, παρουσία συγγενών.
3. Η εκταφή νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν παρέλθει
τριετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του εισαγγελέα.
4. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το
πτώμα δεν έχει αποστεωνθεί, είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος ταφής πέραν
των εννέα ετών, προκειμένου να αποστεωνθεί τελείως.
5. Εάν, εντός 3 μηνών από την λήξη της εννιαετίας, οι συγγενείς του
ενταφιασθέντος, δεν φροντίσουν για την ανακομιδή, η υπηρεσία του
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νεκροταφείου ενεργεί αυτεπάγγελτα την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο
χωνευτήριο.
6. Τάφοι, για την τύχη των οποίων ουδείς έχει ενδιαφερθεί, εντός μίας δεκαετίας
από την ταφή, και δεν καταβληθεί κανένα δικαίωμα, διατίθενται ελεύθερα μετά
την ανακομιδή των οστών του θανόντος και την μεταφορά τους στο χωνευτήρι.
7. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, γίνεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 11
Φύλαξη οστών
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του νεκροταφείου σε
ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασμένο με κατάλληλα κουτιά, ενιαίου τύπου.
2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους,
εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι, καταβάλλοντας το ανάλογο δικαίωμα.
3. Για την φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος που καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος μέσα σε 3
μήνες από τον καθορισμένο χρόνο, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία
νεκροταφείων στο χωνευτήριο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Α΄ και Β΄ νεκροταφείων ασκείται από τον Δήμο,
με τις υπηρεσίες που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
2. Υπεύθυνος για την λειτουργία του νεκροταφείου και την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος, στο
οποίο υπάγονται οργανικά τα κοιμητήρια .
3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών
εσόδων των
νεκροταφείων γίνεται από τους υπαλλήλους του Τμήματος προσόδων, και με
τριπλότυπα εισπράξεως θεωρημένα κατά τις διατάξεις του ΒΔ της 17/515/6/1959.
4. Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομίσει στον υπεύθυνο του
κοιμητηρίου άδεια ταφής που εκδίδεται από τον Δήμαρχο Δράμας και
καταχωρείται στο σώμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ,μετά την παρέλευση 12
ωρών από τον θάνατο, και γενικά την ώρα που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την ανατολή του
ηλίου και μέχρι την δύση. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα νεκροταφεία,
απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Για την διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων τηρούνται τα
παρακάτω βιβλία :
Β) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών – ανανεώσεων – ανακομιδών
Γ) Βιβλίο οικογενειακών τάφων
Δ) Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου οικογενειακών τάφων
Ε) Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών
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Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων είναι ο αρμόδιος διοικητικός
υπάλληλος.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΝΗΜΕΙΑ
Τα μνημεία θα πρέπει να είναι περίπου ομοιόμορφα, βάσει σχεδίων της Τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Δράμας.
Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων γίνονται σε ώρες λειτουργίας
των κοιμητηρίων, με άδεια που χορηγείται από την Υπηρεσία.
Οι τεχνίτες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τον χώρο των κοιμητηρίων καθαρό,
να μην αφήνουν υπολείμματα των υλικών που χρησιμοποιούν, να μην προκαλούν
ζημιές σε παρακείμενους τάφους και γενικά να συνεργάζονται με την Υπηρεσία.
Κάθε φθορά που θα προξενούν θα χρεώνεται στον συγκεκριμένο εργολάβο ή στον
ενδιαφερόμενο του τάφου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας λειτουργούν και τα ακόλουθα κοιμητήρια,
και ανήκουν στην διοικητική ευθύνη του, για τα οποία προτείνεται :
1. Κοιμητήριο συνοικισμού Νέας Κρώμνης
Το κοιμητήριο διοικείται από 5μελη επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του
Δημάρχου μετά από πρόταση του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»,
και η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Στο κοιμητήριο
ενταφιάζονται κάτοικοι της περιοχής.
2. Κοιμητήριο συνοικισμού Αρκαδικού
Το κοιμητήριο διοικείται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου,
από εκπροσώπους φορέων – κατοίκων της περιοχής, και η οποία καθορίζει τις
λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Στο κοιμητήριο ενταφιάζονται κάτοικοι της
περιοχής.
3. Κοιμητήριο συνοικισμού Νέας Αμισού
Το κοιμητήριο διοικείται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου,
με εκπροσώπους φορέων – κατοίκων της περιοχής, η οποία καθορίζει τις
λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Στο κοιμητήριο ενταφιάζονται κάτοικοι της
περιοχής.
4. Κοιμητήριο συνοικισμού Νέας Σεβάστειας
Το κοιμητήριο διοικείται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, από
εκπροσώπους φορέων – κατοίκων της περιοχής, μετά από πρόταση του συλλόγου
«ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ», η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας
του. Στο κοιμητήριο ενταφιάζονται κάτοικοι της περιοχής.
5. Κοιμητήριο συνοικισμού Αμπελακίων
Το κοιμητήριο διοικείται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, με
εκπροσώπους φορέων – κατοίκων της περιοχής, μετά από πρόταση του πολιτιστικού
εξωραϊστικού συλλόγου «ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ», η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της
λειτουργίας του. Στο κοιμητήριο ενταφιάζονται κάτοικοι της περιοχής.
6. Κοιμητήριο Ταξιαρχών
Το κοιμητήριο διοικείται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, από
εκπροσώπους φορέων – κατοίκων της περιοχής, σε συνεργασία με την εκκλησιαστική
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επιτροπή, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Στο κοιμητήριο
ενταφιάζονται κάτοικοι της περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Α) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμ. 4/2007 Εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Η συντήρηση, η τυχόν επέκταση νεκροταφείου, περίφραξη, φωτισμός, ύδρευση,
αποχέτευση, καθαρισμός (κοπή χόρτων) του νεκροταφείου Μυλοποτάμου,
υπεύθυνος είναι ο Δήμος Δράμας.
2. Η δαπάνη διάνοιξης τάφου, δαπάνη ταφής, συντήρηση τάφων, καθαριότητα
τάφων, αποκομιδή μπαζών από κατασκευή νέων τάφων, αποκομιδή
απορριμμάτων (στεφάνια, γλάστρες, χαρτιά, κενά είδη καθαριότητας κλπ
απορρίμματα) να τοποθετούνται εντός κάδων εκτός νεκροταφείου, όλα αυτά
βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους και δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος.
3. Η θέση διάνοιξης νέου τάφου θα γίνεται με υπόδειξη του Προέδρου του Τ.Δ.,
κωλύματος αυτού του επομένου Συμβούλου.
4. Κάθε κάτοικος και δημότης του Τοπικού Διαμερίσματος Μυλοποτάμου,
δικαιούται ένα οικογενειακό τάφο. Σε περίπτωση ταφής νέου μέλους της
οικογένειας προτού περάσουν πέντε χρόνια, επιτρέπεται η διάνοιξη νέου τάφου.
5. Ικανοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων και δημοτών του Τ.Δ. Μυλοποτάμου,
κατ΄εξαίρεση και για απαραίτητες περιπτώσεις με εξουσιοδότηση του Προέδρου
του Τ.Σ. ικανοποιείται αίτημα τρίτου προσώπου εκτός Τοπικού Διαμερίσματος
Μυλοποτάμου.
6. Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στο χώρο του νεκροταφείου καταγγέλλεται για
παράβαση των άρθρων του ποινικού κώδικα για φθορά ξένης περιουσίας,
εφόσον δεν αποκαταστήσει τις φθορές.
7. Επιβάλλεται ποσό δύο ευρώ (2€) τον χρόνο κατά οικογένεια που κάνει χρήση του
νεκροταφείου. Η σύνταξη του βεβαιωτικού καταλόγου θα γίνεται με υπόδειξη
του Προέδρου και Συμβούλων του Τ.Σ.. Το ποσό θα εισπράττεται από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
8. Οστεοφυλάκιο δεν υπάρχει.
9. Το δικαίωμα ταφής και διατήρησης οικογενειακού τάφου, ορίζεται κάθε χρόνο
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του. ( άρθρο 129 Ν. 3463/2006 )
Β) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Σύμφωνα με την με αριθμ. 2/2007 Απόφαση του Τ.Σ. του Τ.Δ. Νικοτσάρα, ισχύουν
τα κάτωθι :
1. Ο ενταφιασμός των νεκρών θα γίνεται στους ίδιους χώρους που έχουν
περιφραχθεί από 50ετίας.
2. Ο ενταφιασμός θα γίνεται με απόλυτη σειρά, χωρίς να δημιουργείται θέμα
επιλογής χώρου και χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα προσπελάσεως στο
υπάρχοντα μνήματα.
3. Οι τάφοι έχουν διαστάσεις 2,20 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος περίπου για τους
ενήλικες και 1,10μ. μήκος και 0,50μ. για τα παιδιά. Ο πυθμένας των τάφων θα
βρίσκεται τουλάχιστον 1,80μ. χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε
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παρευρισκόμενου δρόμου. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση
τουλάχιστον 0,50μ., η οποία υπολογίζεται από τα όρια εκσκαφής.
4. Η απόσταση μεταξύ των τάφων θα παραμείνει στο 1,50 μ ανεξάρτητα
οικογενειακού ή ατομικού.
5. Απαγορεύεται η δενδροφύτευση μεταξύ της απόστασης των τάφων, δηλαδή μέσα
στο 1,5 μ..
6. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να αφήνει μπάζα μέσα στα νεκροταφεία, ούτε έξω
στους βοηθητικούς χώρους, όταν κάνει επένδυση του τάφου με μάρμαρα κλπ.
7. Η καθαριότητα των διαδρόμων και η αποψίλωση των αποστάσεων μεταξύ των
τάφων, υποχρεούται να γίνεται από τους συγγενείς των νεκρών, καθ΄όλη την
διάρκεια του έτους.
8. Η Κοινότητα είναι υποχρεωμένη να κάνει διαδρόμους μέσα στα νεκροταφεία με
γκρο – μπετόν πλάτους :
 Κάθετοι προς τον κεντρικό 2,00 μ
 Παράλληλοι προς τον κεντρικό 1,50 μ.
9. Όσοι από τους συγγενείς δεν φροντίζουν για την καθαριότητα των χώρων γύρω
από τον τάφο τους, η κοινότητα είναι υποχρεωμένη να καθαρίσει τους χώρους
και να βεβαιώσει στο ταμείο το ανάλογο ποσό μέχρι 1.000 δρχ. σε βάρος τους το
χρόνο.
10. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
11. Το δικαίωμα ταφής και διατήρησης οικογενειακού τάφου, ορίζεται κάθε χρόνο
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Το ποσό των 1.000 δρχ. , μετατρεπόμενο σε ευρώ γίνεται 3,00 €.
13. όπου αναφέρεται Κοινότητα, αντικαθίσταται με Δήμος Δράμας.
Γ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Σύμφωνα με την με αριθμό 2/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Οι τάφοι του Τ.Δ. Κουδουνίων διακρίνονται σε μία ζώνη όλοι γενικά.
2. Επιβάλλεται δικαίωμα χρήσης των νεκροταφείων σε βάρος κάθε οικογένειας
ανεξαρτήτως μελών.
3. Στο κοιμητήριο του Τ.Δ. θα ενταφιάζονται μόνο μόνιμοι κάτοικοι του Τ.Δ.
Κουδουνίων.
4. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
5.Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ
Σύμφωνα με την με αριθμό 5/2007 εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Λιβαδερού
ισχύουν τα κάτωθι :
1. Η συντήρηση, επέκταση, περίφραξη, φωτισμός ύδρευση, καθαρισμός (κοπή
χόρτων) Λιβαδερού και Δενδρακίων υπεύθυνος είναι ο Δήμος Δράμας.
2. Η δαπάνη διάνοιξης τάφου, δαπάνη ταφής, συντήρηση τάφων, καθαριότητα
τάφων, αποκομιδή μπαζών από κατασκευή νέων τάφων κλπ βαρύνει τους
ενδιαφερόμενους.
3. Ικανοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων και δημοτών του Τ.Δ. Λιβαδερού και
οικισμού Δενδρακίου, κατ΄εξαίρεση και για απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις
με εξουσιοδότηση του Προέδρου του Τ.Δ. ικανοποιείται αίτημα τρίτου προσώπου
εκτός κοινότητας.
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4. Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στο χώρο των νεκροταφείων καταγγέλλεται για
παράβαση των άρθρων 421, 422 και 435 του ποινικού Κώδικα για φθορά ξένης
περιουσίας, εφόσον δεν αποκαταστήσει τις φθορές.
5. Οστεοφυλάκιο δεν υπάρχει.
6. Το δικαίωμα ταφής και διατήρησης οικογενειακού τάφου, ορίζεται κάθε χρόνο με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμό 2/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Στα κοιμητήρια του Μοναστηρακίου και Βαθυλάκκου θα ενταφιάζονται μόνο
δημότες του Τοπικού Διαμερίσματος.
2. Οι τάφοι στα τοπικά κοιμητήρια διακρίνονται σε μία ζώνη
3. Επιβάλλει δικαίωμα χρήσης των νεκροταφείων, σε βάρος κάθε οικογένειας
ανεξαρτήτως μελών
4. Τα έσοδα από το δικαίωμα αυτό θα διατεθούν για την συντήρηση και
καλλωπισμό εν γένει των νεκροταφείων, του εσόδου βεβαιουμένου δια
βεβαιωτικού καταλόγου
5. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
6. Το δικαίωμα χρήσης των νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΤ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμό 5/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Κατηγορία των τάφων θα είναι μία.
2. Η ειδική άδεια ταφής για κάθε ενταφιασμό εκδίδεται από το Ληξιαρχείο
Δήμου Δράμας
3. Για κάθε τάφο που υπάρχει μέσα στο νεκροταφείο θα υποβάλλεται από τους
οικείους υπεύθυνη δήλωση εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τον τάφο, οπότε είναι
υπόχρεοι στην καταβολή δικαιώματος, για την συντήρηση του νεκροταφείου, το
ποσό αυτό θα βεβαιώνεται κάθε χρόνο με βεβαιωτικό κατάλογο.
4. Δημιουργείται οστεοφυλάκιο μέσα στο οποίο μπορούν να φυλαχτούν οστά
νεκρών τοποθετημένα σε ομοιόμορφες κάσες, που θα αγοράζουν οι ενδιαφερόμενοι.
5. Για την φύλαξη των οστών μέσα στο οστεοφυλάκιο υποχρεούνται οι υπόχρεοι
να καταβάλλουν δικαίωμα ετήσιο, το οποίο θα βεβαιώνεται με βεβαιωτικούς
καταλόγους.
Από την Υπηρεσία προτείνεται η κατάργηση των άρθρων 8 και 9, διότι αφορούν την
κατάργηση των παλαιών νεκροταφείών του Τοπικού Διαμερίσματος,
6. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το
Τοπικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
7. Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ζ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμό 2/2007 πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1) Κατηγορία τάφων θα είναι μία.
2) Για την συντήρηση ή επέκταση νεκροταφείου φωτισμός ύδρευση αποχέτευση
καθαρισμός (κόψιμο χόρτων) υπεύθυνος θα είναι ο Δήμος.
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3) Η δαπάνη διάνοιξης τάφων, συντήρηση τάφων, δαπάνη ταφής, αποκομιδή
απορριμμάτων (στεφάνια γλάστρες κλπ) αφορούν τους ενδιαφερόμενους.
4) Η θέση διάνοιξης νέου τάφου θα γίνεται ύστερα από υπόδειξη του Προέδρου του
Τοπικού Συμβουλίου.
5) Όποιος προξενήσει φθορές στα νεκροταφεία καταγγέλλεται για παράβαση των
άρθρων για φθορά ξένης περιουσίας εφόσον δεν αποκαταστήσει τις ζημιές.
6) Επιβάλλεται το ποσό των 6,66 ευρώ το χρόνο κατά οικογένεια και εισπράττεται
από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
7) Οστεοφυλάκιο δεν υπάρχει.
8) Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
9). Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Σύμφωνα με την με αριθμό 9/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Οποιαδήποτε ταφή στα νεκροταφεία του Τοπικού Διαμερίσματος διέπεται
αποκλειστικά και μόνο από τον παρόντα κανονισμό.
2. Επιτρέπεται ο ενταφιασμός μόνο στους κατοίκους και δημότες μας και για
εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αδείας του Προέδρου σε τρίτα πρόσωπα.
3. Όλες οι εργασίες συντήρησης – επισκευής και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία
(περίφραξη κλπ) βαρύνει τον Δήμο. Τους ενδιαφερόμενους βαρύνουν οι δαπάνες
διάνοιξης τάφων και κάθε άλλη εργασία επ΄ αυτών.
4. Όποιος προξενήσει φθορά στα νεκροταφεία καταγγέλλεται για παράβαση των
άρθρων 421, 422 και 425 του Ποινικού Κώδικα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
5. Καθορίζει τέλος Νεκροταφείων 5,00 ευρώ κατά οικογένεια το οποίο θα
βεβαιώνεται κάθε χρόνο στο Ταμείο του Δήμου.
6. Η ανακομιδή των οστών θα γίνεται μετά από δώδεκα έτη.
7. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
8. Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Θ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμό 6/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Στο κοιμητήριο του τοπικού διαμερίσματος θα ενταφιάζονται μόνο κάτοικοι και
δημότες του, και για εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αδείας του Προέδρου ή του
Δημάρχου σε τρίτα πρόσωπα.
2. Επιβάλλει δικαίωμα χρήσης ποσού 5,00 ευρώ κατά οικογένεια.
3. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
4. Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ι) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Σύμφωνα με την αριθμό 2/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
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1. Στο κοιμητήριο του Τοπικού Διαμερίσματος θα ενταφιάζονται μόνο οι κάτοικοι
και οι δημότες του και για εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αδείας του Προέδρου ή
του Δημάρχου τρίτα πρόσωπα.
2. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
3. Επιβάλλεται ετήσιο δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων κατά οικογένεια, το ύψος του
οποίου καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΙΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σύμφωνα με την με αριθμό 8/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Κάθε δημότης Ξηροποτάμου δικαιούται οικογενειακό τάφο.
2. Η θέση διάνοιξης νέου τάφου γίνεται με υπόδειξη του Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου Ξηροποτάμου, αφού έχει γίνει η οριοθέτηση του χώρου.
3. Δεν υπάρχει και ούτε προτείνουμε να υπάρξει τέλος Νεκροταφείων.
4. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
5. Επιβάλλεται ετήσιο δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων κατά οικογένεια, το ύψος του
οποίου καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΙΒ) ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
Σύμφωνα με την αριθμό 5/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ισχύουν τα
κάτωθι :
1. Δικαίωμα χρήσης έχουν όλοι οι δημότες του Τοπικού Διαμερίσματος και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τρίτα πρόσωπα κατόπιν σχετικής άδειας από τον Δήμαρχο
του Δήμου Δράμας.
2. Οποιαδήποτε εργασία ιδιώτη στο χώρο του κοιμητηρίου θα πραγματοποιείται
μετά τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου.
3. Σε όσους προξενούν φθορές στο χώρο του κοιμητηρίου θα επιβάλλεται πρόστιμο
ίσο με το διπλάσιο της αξίας επισκευής και θα διώκονται σύμφωνα με το Α.Π.Κ..
4. Για την λειτουργία της υπηρεσίας του κοιμητηρίου, την συντήρηση, διαμόρφωση
και άλλων εργασιών επιβάλλεται τέλος τεσσάρων ευρώ ετησίως κατά οικογένεια.
5. Η τροποποίηση του παρόντος οργανισμού μπορεί να γίνει με άλλη απόφαση του
Τοπικού Συμβουλίου, είτε εν μέρει, είτε στο σύνολό του.
6. Για την συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων υπεύθυνο είναι το Τοπικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.
7. Το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα των
δημοτικών νεκροταφείων, επιβάλλονται βάση του άρθρου 19 του ΒΔ 24/920/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και
εισπράττονται βάση του ΝΔ 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων
των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του ΒΔ της 17/5-15/6/1959 «περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», και
διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων και του Ιερού
Ναού.
Τα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών νεκροταφείων είναι τα ακόλουθα :
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1.
Δικαίωμα τριετούς ταφής
2.
Δικαίωμα Α΄ τριετούς ανανέωσης
3.
Δικαίωμα Β΄ τριετούς ανανέωση
4.
Τέλος επισκευής τάφου
5.
Τέλος ανακομιδής
6.
Τέλος μετακομιδής
7.
Τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο
8.
Τέλος οικογενειακών τάφων (καθαριότητας-φύλαξης)
9.
Δικαίωμα τέλεσης μνημόσυνου
10.
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
11.
Δικαίωμα ταφής μη δικαιούχου σε οικογενειακό τάφο
12.
Δικαίωμα φύλαξης οστών μη δικαιούχου σε οικογενειακό τάφο
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων, καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται και η
αναπροσαρμογή τους.
Για τους αποδεδειγμένα άπορους και τα αρτιγέννητα, δεν καταβάλλεται κανένα
δικαίωμα. Η διαπίστωση της απορίας θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των
νομίμων πιστοποιητικών απορίας.
Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού, Αεροπορίας και γενικά
σωμάτων ασφαλείας, γίνεται δωρεάν στα νεκροταφεία και σε ιδιαίτερο χώρο.
Επίσης η ταφή νεκρών από θεραπευτήρια και ιδρύματα, γίνεται δωρεάν, εφόσον
είναι αδύνατη η αναζήτηση από τα ιδρύματα συγγενών τους για την διαπίστωση της
απορίας τους.
ΑΡΘΡΟ 17
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση
και δημοσίευσή του, κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.3463/06

(Δ.Κ.Κ.).
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας
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