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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8ης/2016 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης 139/2016  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 
79/2016 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά στον 
«Κανονισµό Λειτουργίας 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 20η του µήνα 
Απριλίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11253/15-4-2016 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
25. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, 
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 

 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. 
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
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προσήλθε η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη - Πισιµίση και πριν τη συζήτηση του 15ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου. 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. 
Θωµάς και Α. Νταβίας και πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε 
ο κ. Χ. Κασίµης. 
Μεταβολές: Λόγω απουσίας της Προέδρου, προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Κόσσυβας βάσει 
της υπ΄αριθµ. 3/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Από το 8ο έως και το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προέδρευσε η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη – 
Πισιµίση. 

Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.   
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αριθµ. 11364/12-04-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
Με την υπ’ αρ. 79/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ψηφίστηκε ο νέος Κανονισµός 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Χαλανδρίου. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής στην 
οποία στάλθηκε η ανωτέρω απόφαση για έγκριση νοµιµότητας, απέστειλε στην Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος, το υπ΄αρ. 26390/9942/07-04-2016  έγγραφό της.  
Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η Υπηρεσία ζητά τη διαγραφή 
της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Κανονισµού Λειτουργίας, για τους αναφερόµενους στο  
έγγραφο λόγους. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την τροποποίηση της υπ΄αρ. 79/2016 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στον 
«Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου», κατόπιν του υπ’ αρ. 26390/9942/07-04-2016 
εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ως εξής: 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 
Άρθρο 1ο 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 περί 
κανονιστικών πράξεων και του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ 582/1968, έχει ως αντικείµενο την 
καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων, για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Κοιµητηρίου Χαλανδρίου. 
Η λειτουργία του διέπεται από: 
1. Τις διατάξεις του 24-9/20-10-1958 Β∆ «Περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 171 Α). 
2. Τον Α.Ν. 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών» (ΦΕΚ 130 Α). 
3. Τον Α.Ν. 582/1968 «Περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων»(ΦΕΚ 225 Α). 
4. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006) και του Νόµου 3852/2010. 
5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 933/1975. 
6. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, µεταφοράς και ταφής νεκρών και 
οστών ανθρώπων» (ΦΕΚ 63 Α). 
7. Την Α5/1210/78 (ΦΕΚ Β 424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών «Περί όρων ιδρύσεως Κοιµητηρίων». 
8. Τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα. 
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9. Τις διατάξεις του 17/5-15/6/1959 Β∆ «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α). 
10. Το Β∆ 542/61 «Περί των τηρητέων υπό των δήµων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου 
αυτών» (ΦΕΚ 136 Α) 
11. Τον Κανονισµό 8/179 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών και 
ενοριών» (ΦΕΚ 1 Α). 
12. Το νόµο 3448/2006 άρ.35 «περί αποτέφρωσης»  
13. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου και κάθε σχετικό νόµο που δεν έχει 
καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον παρόντα Κανονισµό. 
 
Άρθρο 2ο 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
Το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο χαρακτηρίζεται ως πράγµα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα δε µε τις 
διατάξεις 966 και 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα 
(ειδικό δικαίωµα) επί ορισµένου χρόνου ταφής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη 
Νοµοθεσία, καθώς και προϋποθέσεις και όρους που τίθενται από τον παρόντα Κανονισµό. 
Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου αποτελεί διοικητικής φύσης 
παραχώρηση αδείας χρήσης δηµοτικού πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ∆ήµου συνιστούν 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 
Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου 
προς τον οποίον έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου απαγορεύεται η µεταβίβασή του 
(πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κλπ), σε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπό οιαδήποτε 
ιδιότητα  (κληρονοµιά, διαθήκη κλπ). 
 
Άρθρο 3ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου έχει στην περιφέρειά του Κοιµητήριο στο οποίο βρίσκονται: α) Ο Ιερός 
Ναός, β) το Γραφείο Κοιµητηρίου, γ) Οστεοφυλάκιο, δ) Τάφοι, ε) Χωνευτήριο οστών, ζ) Κυλικείο 
ε) Νεκροθάλαµοι και ψυγείο φιλοξενίας νεκρών. Οι τάφοι διακρίνονται σε Οικογενειακούς 
(Πολυτελείας, Α’ κατηγορίας, Β’ κατηγορίας, Γ’ κατηγορίας και ∆’ κατηγορίας) και Τριετούς 
ταφής (Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας) ανάλογα µε τη θέση τους στο χώρο του Κοιµητηρίου. 
 
Άρθρο 4ο 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το Κοιµητήριο λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και µε το εξής ωράριο: Κατά την 
χειµερινή περίοδο από 7.30 π.µ. έως 17.30 µ.µ., κατά δε την καλοκαιρινή περίοδο από 7.30 π.µ. 
έως 19.30 µ.µ. 
 
Άρθρο 5ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σε εµφανή σηµεία του Κοιµητηρίου τοποθετούνται πίνακες, που αναγράφουν τα δικαιώµατα του 
∆ήµου και τις υποχρεώσεις των οικείων του νεκρού που έχει ενταφιαστεί. Τοποθετούνται 
πινακίδες ενδεικτικές των αριθµών των τάφων και των δρόµων του Κοιµητηρίου. 
 
Άρθρο 6ο 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ 
Στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ενταφιάζονται κατά προτεραιότητα δηµότες ή κάτοικοι της διοικητικής 
περιφέρειας του ∆ήµου Χαλανδρίου, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευµα. 
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά εντός του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και στους χώρους 
που παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό. 
Η ταφή επιτρέπεται µετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόµιµη πιστοποίηση του θανάτου και σε 
περίπτωση νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτήν, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν την κείµενη 
Νοµοθεσία και έτσι όπως αυτή µπορεί να καθορίσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά όπως και 
όπου αυτό κρίνεται ή πρέπει να κριθεί αναγκαίο. 
Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκοµισθεί στον υπεύθυνο του τµήµατος 
Κοιµητηρίου πιστοποίηση περί συντάξεως πράξεως θανάτου του οικείου Ληξιαρχείου και της 
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ενσωµατωµένης σε αυτό άδειας ταφής, µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου συγγενή, 
τηλέφωνα επικοινωνίας και υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του. 
Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις σε ξύλινα φέρετρα για την 
αποτελεσµατικότερη διάλυσή τους, ακόµη και για τις περιπτώσεις ταφής νεκρών εκ του 
εξωτερικού. 
Κατά τον ενταφιασµό των νεκρών σε τάφους τριετούς ταφής, το τµήµα Νεκροταφείου, µε ειδικό 
έντυπο, θα γνωστοποιεί ότι µετά την πάροδο τριετίας και µε την συµπλήρωση αυτής είναι 
υποχρεωτική η εκταφή του νεκρού. Τριάντα (30) ηµέρες πριν την συµπλήρωση των τριών 
(3) ετών από την ηµεροµηνία ενταφιασµού του νεκρού η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας 
(τµήµα Κοιµητηρίου) αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση 
κατοικίας των οιονδήποτε δηλωθέντων πλησιέστερων ή µη συγγενών του νεκρού, ή στον 
διορισµένο εξ αυτών αντίκλητο, µε σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, καλώντας τους έχοντες 
έννοµο συµφέρον να προβούν άµεσα στην εκταφή του νεκρού καταβάλλοντας όλα τα σχετικά 
έγγραφα και τέλη. Οι έχοντες έννοµο συµφέρον κατά την πάροδο της τριετίας υποχρεούνται να 
δηλώνουν εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου κάθε αλλαγή των στοιχείων της 
κατοικίας τους ώστε να ενηµερώνονται αρµοδίως.  
Παρελθούσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας και σε κάθε περίπτωση 30 ηµέρες µετά 
την συµπλήρωση της τριετίας, η αρµόδια υπηρεσία δύναται να προβεί αυτοδίκαια στην 
εκταφή του νεκρού απουσία των συγγενών και την τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι, µη 
φέρουσα ουδεµία ευθύνη σε περίπτωση µη εµφάνισης των συγγενών κατά τη χρονική 
περίοδο προγραµµατισµού της εκταφής. 
Η τυχόν εκπρόθεσµη εµφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν απαλλάσσει αυτούς από τις 
οιεσδήποτε οικονοµικές υποχρεώσεις που στο µεταξύ έχουν δηµιουργηθεί και απορρέουν από τα 
ανωτέρω. 
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται να κάνει 
χρήση του συνόλου των τάφων (οικογενειακών και µη) του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου σε 
περιπτώσεις επείγουσες και έκτακτης ανάγκης προκειµένου να αντιµετωπιστούν περιστατικά που 
χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης (πανδηµία κ.λ.π.) 
 
Άρθρο 7ο 
ΤΑΦΟΙ 
Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται µέσα στο Νεκροταφείο για την ταφή των νεκρών 
καθορίζονται µε σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικά - ταφολόγια) που εκπονούνται ή τροποποιούνται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την 
Περιφέρεια. Έχουν διαστάσεις 2,20 µ. µήκος και 1 µ. πλάτος για τους ενήλικες, 1,10 µ. µήκος 
και 0,50 µ. πλάτος για τα παιδιά και γενικό βάθος 1,80 µ. περίπου. 
Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού γεµίζουν µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. 
Η πιστή εφαρµογή των ως άνω αναφεροµένων είναι υποχρεωτική για το τµήµα Νεκροταφείου 
και δεν επιτρέπεται καµιά παρέκκλιση από αυτά. 
Τέλος, δεν επιτρέπεται καµία προσθήκη τάφου εκτός του εγκεκριµένου ταφολογίου. 
 
Άρθρο 8o 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ. 
∆εν παραχωρούνται χώροι στο ήδη υπάρχον ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Χαλανδρίου για τη σύσταση 
οικογενειακών τάφων, λόγω έλλειψης χώρου. Αυτό αφορά τη µελλοντική σύσταση 
οικογενειακών τάφων και όχι την ανατροπή σχετικών δικαιωµάτων που δηµιουργήθηκαν κατά το 
παρελθόν.  
Οικογενειακοί τάφοι που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου δύναται να παραχωρηθούν εκ 
νέου. Τηρείται σειρά προτεραιότητας µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος σε κάθε περίπτωση 
όµως προηγούνται τα αιτήµατα γονέων που έχουν απολέσει τέκνα έως 30 ετών ή και µεγαλύτερα 
εφόσον είναι άγαµα.   
Επίσης δύναται µε απόφαση του ∆Σ η µετατροπή οικογενειακού τάφου που έχει περιέλθει στην 
ιδιοκτησία του ∆ήµου σε τάφο τριετούς ταφής. 
Με την έκδοση ∆ιοικητικής Πράξης Παραχώρησης ∆ικαιώµατος, οι δικαιούχοι οφείλουν να 
καταβάλουν το ετήσιο τέλος ∆ιατήρησης Οικογενειακών Τάφων, το ύψος του οποίου καθορίζεται 
από το ∆ηµοτικό συµβούλιο. Η µη καταβολή του για τέσσερα συνεχόµενα έτη, ισοδυναµεί µε 
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µη αποδοχή της εκδοθείσας πράξης και εκλαµβάνεται ως υπαναχώρηση του δικαιούχου 
από το σχετικό δικαίωµα, οπότε ο ∆ήµαρχος προβαίνει στην έκδοση σχετικής ανακλητικής 
διοικητικής πράξης και τίθενται σε ισχύ τα οριζόµενα εκ του παρόντος κανονισµού για τους 
τάφους τριετίας και την εκταφή του νεκρού. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα. 
 
Άρθρο 9ο 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής σε 
αυτόν µόνον προς τον οποίον έγινε η παραχώρηση, του ή της συζύγου του (ή του 
συµβαλλοµένου µέλους µε σύµφωνο συµβίωσης), των κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντων και 
κατιόντων αυτού (νοµίµων, θετών, νοµιµοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων) µετά των συζύγων 
τους και κατιόντων αυτών, του πατέρα ή µητέρας του ή της συζύγου εκείνου προς τον οποίον 
έγινε η παραχώρηση, ως και των µη εχόντων δική τους οικογένεια αδελφών του, εφόσον 
συγκατατίθεται εγγράφως αυτός και µη υπάρχοντος αυτού ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι 
κατιόντες τους. 
Εάν η αρχική δικαιούχος του οικογενειακού τάφου είναι γυναίκα, δικαίωµα ταφής σε αυτόν έχει 
και τυχόν εκτός γάµου τέκνο της. Ο βαθµός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των 
ενταφιασµένων αποδεικνύεται από έγγραφο ∆ηµόσιας ή ∆ηµοτικής Αρχής. 
Επιτρέπεται ο ενταφιασµός 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 
την προϋπόθεση ότι συγκατατίθεται εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος και αν αυτός δεν υπάρχει ο 
(η) σύζυγος και κατιόντες του.  
Επίσης είναι δυνατή η χρήση του οικογενειακού τάφου και από τρίτους µη έχοντας συγγενικό 
δεσµό µε το δικαιούχο της χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση 
του δικαιούχου.  
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις καταβάλλεται στο ∆ήµο ιδιαίτερο τέλος ταφής όπως αυτό 
καθορίζεται για τους φιλοξενούµενους σε οικογενειακό τάφο, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η απαιτούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού 
δικαιούχου ή εάν αυτός δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου και των κατιόντων του, 
παρέχεται κατόπιν επιβεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα. 
Παράταση της ανακοµιδής των νεκρών που φιλοξενούνται σε οικογενειακούς τάφους επιτρέπεται 
µόνο µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Προς τούτο απαιτείται υποβολή γραπτής δήλωσης στο 
∆ήµο στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παραµονής του νεκρού στον τάφο.  
 
Άρθρο 10o 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
Το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου παύει αυτοδίκαια, χωρίς την έκδοση νέας απόφασης 
του ∆ήµου, και ο τάφος περιέρχεται στο ∆ήµο και διατίθεται ελεύθερα, εφόσον: 
α) Εκλείψουν όλοι οι κατά νόµο δικαιούχοι µετά την πάροδο πέντε ετών από την τελευταία 
ταφή. Στην περίπτωση αυτή τα οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο, τοποθετούνται στο κοινό 
χωνευτήρι ή στο οστεοφυλάκιο (εφ όσον διατυπωθεί σχετικό αίτηµα) µε ταυτόχρονη καταβολή 
των αντιστοίχων τελών. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο ∆ήµος µπορεί να καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν, µέσα σε τακτή προθεσµία, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 
β) Οι υπάρχοντες δικαιούχοι δεν καταβάλλουν το ετήσιο τέλος διατήρησης –καθαριότητας ή 
παραιτηθούν εγγράφως από την περαιτέρω χρήση. 
 
Άρθρο 11ο 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύνανται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, τιµής 
ένεκεν, για την ταφή διακεκριµένων, δηµοτών και κατοίκων της πόλης. Για την ιδιότητα κάποιου 
προσώπου ως διακεκριµένου αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται αποκλειστικά και µόνο για την ταφή των εν λόγω τιµωµένων 
προσώπων, ενώ µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίζεται η παράταση ή όχι της 
ταφής µετά την παρέλευση της τριετίας καθώς και η καταβολή ή όχι του αντίστοιχου τέλους. 
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∆ηµότες ή κάτοικοι του Χαλανδρίου, ανεξαρτήτως δόγµατος, ενταφιάζονται δωρεάν, κατόπιν 
αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τούτων, µετά από αίτηση προσφιλών τους προσώπων, υπό τον 
όρο ότι ο θανών ήταν εγγεγραµµένος στην κατάσταση απόρων ή να µπορεί να αποδειχθεί ότι 
ήταν άπορος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 12ο 
ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΗ) 
Μετά τη συµπλήρωση τριετίας από την ταφή, ειδοποιούνται οι συγγενείς µε έγγραφο της 
υπηρεσίας. Η εκταφή πραγµατοποιείται µετά από συνεννόηση µε το τµήµα Νεκροταφείου για τον 
καθορισµό της ηµέρας και ώρας. Η εκταφή σε περίπτωση που οι συγγενείς δεν επιθυµούν να 
παρευρεθούν, µετά από έγγραφη εντολή τους, µπορεί να γίνει από την υπηρεσία.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση στην έγγραφη ειδοποίηση, µέσα σε διάστηµα 30 
ηµερών από τη συµπλήρωση του τριετούς χρόνου ταφής, η υπηρεσία του Κοιµητηρίου µπορεί να 
ενεργήσει την ανακοµιδή απουσία των συγγενών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι δεν 
απαλλάσσονται από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους 
Τα οστά των νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν ενδιαφέρονται για τη φύλαξή τους 
τοποθετούνται στο χωνευτήριο αφού προηγουµένως τηρηθούν οι ισχύουσες εκάστοτε 
υγειονοµικές διατάξεις περί εκταφής νεκρών. 
Εκταφή νεκρών για αυτοψία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πριν παρέλθει τριετία, επιτρέπεται 
µόνο κατόπιν εντολής της Εισαγγελικής Αρχής και µε την καταβολή των αντίστοιχων τελών. 
 
Άρθρο 13ο 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ 
Προκειµένου περί τριετούς ταφής αυτή δύναται να παραταθεί µέχρι ένα (1) έτος µε αίτηµα των 
ενδιαφεροµένων και την καταβολή του µηνιαίου αντίστοιχου τέλους. Παράταση άνω του έτους, 
και µέχρι ένα έτος ακόµη δύναται να δοθεί µε άδεια του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του 
εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου µε την αντίστοιχη καταβολή του οριζόµενου µηνιαίου 
τέλους. Παράταση άνω των δύο ετών και µόνο για εξαιρετικούς λόγους δύναται να δοθεί µόνο 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο ορίζει και την καταβολή του αντίστοιχου 
µηνιαίου τέλους.  
Για τέκνα κάτω των 30 ετών προβλέπεται επταετής ταφή, χωρίς την καταβολή ειδικού τέλους 
παρατάσεως. Μετά την παρέλευση των επτά ετών δύναται να υπάρξει παράταση ενός (1) έτους 
ακόµη µε την καταβολή του ισχύοντος τέλους για την πρώτη παράταση ενός έτους που ισχύει 
για τους τάφους τριετούς ταφής. Περαιτέρω παράταση µπορεί να δοθεί µόνο µετά από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η παράταση – µε την καταβολή αντίστοιχου τέλους ή όχι – µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη του ενός έτους λόγω ακριβώς της ιδιάζουσας περίπτωσης που αποτελεί για 
την οικογένεια ο θάνατος ενός τέκνου. 
Για τη χορήγηση παράτασης πρέπει να υπάρχει: Η αίτηση οιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και 
εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης για την προγραµµατισµένη 
εκταφή και η καταβολή του αναλογούντος σχετικού τέλους και πάντα υπό την προϋπόθεση του 
επαρκούς αποθέµατος κενών τάφων. 
Τέλος σε περίπτωση ύπαρξης ειδικού νοσήµατος που υπάγεται στο διεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό 
µπορεί να υπάρξει παράταση κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής, στην οποία θα 
εµπεριέχεται ο απαιτούµενος χρόνος ταφής. Όσον αφορά την είσπραξη τελών ο απαιτούµενος 
χρόνος ταφής ισοδυναµεί µε αυτόν της τριετίας. 
 
Άρθρο 14ο 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ 
Εάν κατά την ανακοµιδή διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει αποστεωθεί πλήρως, µεταφέρεται και 
ενταφιάζεται για ένα (1) ακόµα έτος σε ειδικό χώρο του Κοιµητηρίου, προκειµένου να 
αποστεωθεί πλήρως.  
Πτώµατα µη αποστεωµένα που είναι ενταφιασµένα σε οικογενειακούς τάφους παραµένουν στον 
τάφο για να αποστεωθούν επί ένα (1) ακόµη έτος µετά τη λήξη της επταετίας. Μετά τη 
συµπλήρωση του χρόνου παραµονής στο χώρο των αδιάλυτων η υπηρεσία προβαίνει σε εκταφή 
του νεκρού µετά από έγγραφη ειδοποίηση των συγγενών προκειµένου τα οστά να φυλαχθούν ή 
να τοποθετηθούν στο χωνευτήριο. Κατά την ταφή και την εκταφή από το χώρο των αδιάλυτων 
δεν καταβάλλεται εκ νέου τέλος παραµονής ή ανακοµιδής.   
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Άρθρο 15ο 
ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε επιµέλεια του τµήµατος Νεκροταφείου σε ειδικό χώρο 
(οστεοφυλάκιο) εφοδιασµένο µε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου τύπου (οστεοθήκες) µετά από 
προηγούµενη αίτηση των ενδιαφεροµένων συγγενών του νεκρού και µε ταυτόχρονη καταβολή 
των αντιστοίχων τελών όπως ορίζονται από την εκάστοτε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Φύλαξη οστών µπορεί να γίνει και στους οικογενειακούς τάφους, µε τη συγκατάθεση των 
δικαιούχων χρήσης και µε την καταβολή του σχετικού τέλους. 
Η εκάστοτε καταβολή είναι ηµερολογιακή και αρχίζει από την ηµεροµηνία της εκταφής ή τη λήξη 
της παράτασης. 
Οστά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο ποσό φύλαξης επί δύο (2) έτη 
τοποθετούνται στο χωνευτήρι µετά από προηγούµενη σχετική ειδοποίηση µε ευθύνη της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση οποιουδήποτε εκ των 
πλησιέστερων ή µη συγγενών του θανόντος/θανούσης. Η υπηρεσία δύναται να προβεί 
αυτοδικαίως στη µεταφορά των οστών εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων σε 
διάστηµα ενός µηνός (1) από την παράδοση της έγγραφης ειδοποίησης. 
Η παραλαβή των οστών από το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο και η µεταφορά τους σε άλλο Κοιµητήριο 
ενεργείται µόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων συγγενών, τηρώντας τη νόµιµη 
διαδικασία. Σε περίπτωση µεταφοράς των οστών αµέσως µετά την εκταφή, αυτή πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός ενός µηνός, διαφορετικά αυτά θα µεταφερθούν στο χωνευτήρι µε µέριµνα 
της υπηρεσίας. Για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός (1) που µεσολαβεί προκειµένου να 
προετοιµαστεί η µεταφορά των οστών σε άλλο Κοιµητήριο, αυτά παραµένουν στο χώρο του 
Κοιµητηρίου χωρίς πληρωµή τέλους. 
Φύλαξη των οστών σε µαρµάρινες οστεοθήκες γίνεται µε δήλωση ενδιαφεροµένου συγγενούς 
και ταυτόχρονη καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Χρόνος φύλαξης είναι τα 20 έτη και 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία εγκρίσεως της αίτησης. 
Σε περίπτωση παραλαβής των οστών από τη µαρµάρινη οστεοθήκη νωρίτερα από την 
ηµεροµηνία λήξης της φύλαξης (εικοσαετία) καµία υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων δεν 
δηµιουργείται για το ∆ήµο. Ένα µήνα πριν τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ο ενδιαφερόµενος 
συγγενής οφείλει να ανανεώσει µε αίτησή του την παραµονή των οστών. Σε περίπτωση µη 
ανανέωσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση, η υπηρεσία προχωρά στη µεταφορά των οστών στο 
χωνευτήρι και η οστεοθήκη διατίθεται σε άλλο δικαιούχο. 
Σε κάθε µαρµάρινη οστεοθήκη επιτρέπεται να τοποθετούνται τα οστά δύο νεκρών. 
∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθήκης σε περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα. 
Απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση στις µαρµάρινες οστεοθήκες οστών προσώπων που δεν 
προβλέπονται και δεν αναφέρονται στη σχετική απόδειξη είσπραξης τελών.  
Η µαρµάρινη οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίον παραχωρείται 
και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε µεταβίβασης προς τρίτους.  
 
Άρθρο 16ο 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 
Η εκτέλεση έργων διακόσµησης και διαµόρφωσης των οικογενειακών τάφων και των τάφων 
τριετούς χρήσεως από τους οικείους των νεκρών γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων. 
Για την κατασκευή µνηµείων επί των οικογενειακών τάφων προαπαιτείται σχετική έγκριση της 
αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Οι οικογενειακοί τάφοι ή τριετούς χρήσεως θα κατασκευάζονται ή θα διαµορφώνονται µε τη 
µέριµνα, φροντίδα και δαπάνη των ενδιαφεροµένων, από τους εργολάβους ή τους 
κατασκευαστές τάφων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι έναντι του ∆ήµου για την τήρηση του 
παρόντος Κανονισµού και την επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου στην πρότερη του έργου 
κατάσταση.  
Η εκτέλεση των έργων διαµόρφωσης σε τάφους τριετούς χρήσεως είναι υποχρεωτική και 
µάλιστα εντός προθεσµίας έξι µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία ταφής. Επίσης κρίνεται 
αναγκαία η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου και της ηµεροµηνίας θανάτου, καθώς και η 
αναγραφή του αριθµού του τάφου. 
Κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού, των Νόµων και υποδείξεων των Υπηρεσιών 
καθώς και οποιαδήποτε συµπεριφορά αναντίστοιχη προς την ιερότητα του χώρου, θα 
συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτη στο Κοιµητήριο επί 15νθήµερο. Σε 
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οιανδήποτε υποτροπή θα επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στο Κοιµητήριο και µέχρι ενός έτους 
ή ολοσχερώς. 
Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε µπετόν, πράγµα που δυσχεραίνει την εκταφή, 
αυξάνει το κόστος της εκταφής και δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώµατος. Όπου κρίνεται 
απαραίτητη η στήριξη µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σενάζ, κρασπέδων κλπ. Κάθε 
τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των έργων, ως και του ελέγχου τους, επιλύεται µε 
αυτοψία, παρουσία του Προϊσταµένου του Νεκροταφείου, του εντεταλµένου για τον έλεγχο 
µηχανικού του ∆ήµου και των ενδιαφεροµένων. 
 
Άρθρο 17ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 
Η εκτέλεση έργων διακόσµησης και διαµόρφωσης των οικογενειακών τάφων καθώς και των 
τριετούς χρήσεως τάφων θα γίνεται από τεχνικά γραφεία, εργολάβους και τεχνίτες που ασκούν 
ανάλογη δραστηριότητα που αποδεικνύεται από: 
1. Βεβαίωση ότι είναι µέλη του Τεχνικού ή Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου. 
2. Βεβαίωση ενάρξεως επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
3 . Υπεύθυνη δήλωση που να περιλαµβάνει τους εργαζόµενους που θα απασχολεί. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εισόδου που θα 
εκδίδεται από την υπηρεσία Κοιµητηρίου. 
Ειδικά για την εκτέλεση έργων διακόσµησης και διαµόρφωσης των οικογενειακών τάφων 
προαπαιτούνται: 
1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού 1.500,00 ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο 
κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Σχέδια δόµησης και προϋπολογισµός έργου καθώς και χρόνος κατασκευής, τα οποία 
εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Η επιστροφή της εγγυήσεως γίνεται µετά από γνωµάτευση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προϊσταµένου του Κοιµητηρίου περί καλής εκτελέσεως του έργου 
όταν τελειώσουν οι εργασίες επί του τάφου. 
Εάν έχει προκληθεί ζηµιά η εγγύηση παρακρατείται µε πρόταση της ∆ιευθύνσεως 
Οικονοµικών Υπηρεσιών µετά από γνωµάτευση της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών για τις 
ζηµιές και το ανάλογο ύψος της παρακράτησης. 
Σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών µετά από γνωµάτευση της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών η 
κατασκευή κατεδαφίζεται και επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 ευρώ. 
 
Η επιλογή του τύπου του τάφου τριετούς ταφής γίνεται από τους συγγενείς.  
Η διάρκεια για την εκτέλεση του έργου δεν είναι δυνατόν να είναι µεγαλύτερη του µηνός, µε την 
ολοκλήρωση δε των εργασιών, ο κατασκευαστής επαναφέρει υποχρεωτικά τον γύρω χώρο στην 
πρότερη κατάσταση. Απαγορεύεται η κοπή µαρµάρων στο χώρο του Νεκροταφείου ενώ η 
ανάµιξη τσιµέντου, ασβέστης, άµµου κλπ για την κατασκευή υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή τάφων δεν θα γίνεται επί του εδάφους του Νεκροταφείου. 
Η αναγραφή του αριθµού του τάφου είναι υποχρεωτική από τους εργολάβους-κατασκευαστές 
στο πίσω µέρος του τάφου, πρέπει να είναι ευκρινής και γίνεται σε συνεννόηση µε την υπηρεσία 
του κοιµητηρίου. Η παράληψη της αναγραφής του αριθµού του τάφου επιφέρει πρόστιµο 300 
ευρώ στον κατασκευαστή. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιµο διπλασιάζεται ενώ δύναται να 
απαγορευθεί η είσοδος στον υποτροπιάζοντα εργολάβο – κατασκευαστή στο χώρο του 
Νεκροταφείου. 
Οι εργολάβοι – κατασκευαστές τάφων καθώς και οι εργατοτεχνίτες τους υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται αυστηρά µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και να είναι εφοδιασµένοι 
µε ειδική άδεια του Προϊσταµένου του Κοιµητηρίου προκειµένου να εκτελέσουν τις αιτηθείσες 
εργασίες. Χωρίς αυτή δεν δύναται κανένας να εργαστεί µέσα στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο. 
 
Άρθρο 18ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 
Κινητά αντικείµενα τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακοµιδές επάνω ή µέσα στους οικογενειακούς 
τάφους ή στους τάφους τριετούς χρήσεως, οι οποίοι για κάθε λόγο περιέρχονται στο ∆ήµο, 
επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων ή τους κληρονόµους τους, εφόσον παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραληφθούν, περιέρχονται 
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στο ∆ήµο και διατίθενται κατά περίπτωση µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Το προϊόν της 
εκποίησης βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου. 
∆εν επιτρέπεται η έξοδος από το χώρο του νεκροταφείου αντικειµένων, σύµφωνα µε τις 
υγειονοµικές διατάξεις. Σκελετοί στεφάνων, µάρµαρα και άλλα µη κινητά είδη  των τάφων, 
καθώς και κινητά είδη που δεν επιθυµούν να παραλάβουν οι δικαιούχοι των τάφων, περιέρχονται 
στο ∆ήµο, καταγράφονται από την αρµόδια υπηρεσία και εκποιούνται, το δε προϊόν της 
εκποίησης βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του ∆ήµου. 
Όταν τα φυλασσόµενα οστά απορρίπτονται στο χωνευτήριο οι οστεοθήκες τους (κιβώτια) 
περιέρχονται στο ∆ήµο και µε ευθύνη της Υπηρεσίας Νεκροταφείου εκποιούνται ή 
καταστρέφονται και απορρίπτονται εφόσον κρίνονται ακατάλληλες. 
Αντικείµενα τα οποία χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου ως άχρηστα µε 
προσωπική ευθύνη του Προϊσταµένου, καταγράφονται, αχρηστεύονται και απορρίπτονται. 
 
Άρθρο 19ο 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Η διοίκηση και διαχείριση του Κοιµητηρίου ασκείται από το ∆ήµο µέσω των Υπηρεσιών που 
προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 
Υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του Κοιµητηρίου και την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού είναι ο Προϊστάµενος του τµήµατος και ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης στους οποίους 
υπάγεται οργανικά το Νεκροταφείο, οι οποίοι ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο του 
εργατοτεχνικού και του εν γένει προσωπικού του Νεκροταφείου. 
Η είσπραξη των τελών και των λοιπών εσόδων του Κοιµητηρίου ενεργείται από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Το προσωπικό του Νεκροταφείου πρέπει να συµπεριφέρεται προς τους προσερχόµενους µε 
ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του µε προθυµία και να µην δίνει αφορµές για παράπονα και 
παρατηρήσεις. Οφείλει δε το προσωπικό του Νεκροταφείου να µεριµνά για την οµαλή λειτουργία 
και την ασφάλεια του χώρου. 
Απαγορεύεται από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Νεκροταφείου κάθε ανάµιξη 
που έχει σχέση µε τη σύσταση εργοληπτών, εργολάβων κηδειών ή άλλων παραγόντων, σε 
ενδιαφερόµενες οικογένειες για κατασκευή έργων επί του τάφου, για τέλεση κηδειών, 
µνηµόσυνων κ.λ.π. Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονοµική τους σχέση µε τους εργολάβους. Αν 
διαπιστωθεί τέτοια παράβαση κινείται κατά του υπαιτίου η πειθαρχική διαδικασία. 
Η υπηρεσία του Νεκροταφείου τηρεί ηµερολόγιο, των διατεθειµένων τάφων τριετούς χρήσεως 
αλλά και οικογενειακών, που απεικονίζει την πραγµατική κάθε µέρα εικόνα τους, καθώς επίσης 
τηρεί και κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόµου. 
Όσοι διατηρούν τάφους στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο υποχρεούνται να τους διατηρούν σε καλή 
κατάσταση και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας, ως προς την 
αισθητική τους εµφάνιση.  
Τάφοι που έχουν ανάγκη επισκευής για λόγους εξωτερικής εµφάνισης ή υγειονοµικής ανάγκης 
πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους, µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία θα µπορεί να 
είναι και µικρότερη των εξήντα (60) ηµερών σε περίπτωση µεγάλης ανάγκης, άλλως οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται από το ∆ήµο µε δαπάνες και για λογαριασµό των υπόχρεων. Ο ∆ήµος διατηρεί 
το δικαίωµα να αναζητήσει τα δαπανηθέντα µετά από σχετική ειδοποίησή του. 
Απαγορεύεται η είσοδος στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο, κυκλοφορία και στάθµευση αυτοκινήτων ή 
άλλων µεταφορικών µέσων από επισκέπτες, εξαιρουµένων των αναπήρων, καθώς και εκείνων 
που για σοβαρούς λόγους υγείας δεν µπορούν να µετακινηθούν µε άλλον τρόπο. Για αυτούς 
εκδίδεται ειδική άδεια εισόδου από τον Προϊστάµενο του Κοιµητηρίου. 
Απαγορεύεται κάθε διαφηµιστική ενέργεια που θα αποβλέπει στην προσέλκυση πελατών στο 
χώρο του Κοιµητηρίου πολύ περισσότερο δε κάθε διατάραξη της ευταξίας και της κοσµιότητας 
στους χώρους αυτούς από τους εµπλεκόµενους επαγγελµατικά µε το χώρο του Κοιµητηρίου. 
Επίσης απαγορεύεται η από µέρους τους χρησιµοποίηση χώρων του Κοιµητηρίου για αποθήκευση 
ή για απόρριψη υλικών. Κάθε είδους µάρµαρα και αντικείµενα που προέρχονται από παράλειψη 
χρήσης αποµακρύνονται άµεσα από το ∆ήµο.   
Απαγορεύεται η κοπή δένδρων και η φύτευση χωρίς έκθεση της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου. Η κοπή 
θα γίνεται από ειδικό συνεργείο της εν λόγω ∆ιεύθυνσης. 
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Άρθρο 20ο 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Τα βιβλία που τηρούνται για τη διοίκηση και τη διαχείριση του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου είναι: 
Σχεδιάγραµµα του Κοιµητηρίου, στο οποίο απεικονίζονται οι τάφοι και ο αύξων αριθµός τους. 
Βιβλίο οικογενειακών τάφων. 
Βιβλίο ενταφιασµών. 
Βιβλίο εκταφών. 
Βιβλίο παρατάσεων ανακοµιδών. 
Βιβλίο φυλασσοµένων στο οστεοφυλάκιο οστών 
Βιβλίο ανευρισκοµένων τιµαλφών. 
Βιβλίο παραµονής στον ψυκτικό θάλαµο.  
Τα βιβλία θεωρούνται από το ∆ήµαρχο και την ευθύνη για την ενηµέρωση και την ορθή και 
ενδεδειγµένη τήρηση των βιβλίων έχει ο Προϊστάµενος του τµήµατος Νεκροταφείου. 
 
Άρθρο 21o 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα τέλη και δικαιώµατα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ρυθµίζονται και καθορίζονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων, η δε βεβαίωση και είσπραξη 
διέπεται από τη νοµοθεσία περί βεβαίωσης και είσπραξης δηµοσίων προσόδων. 
Για το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο τα τέλη ως προς τα δικαιώµατα καθορίζονται ως εξής: 
Τέλος διατήρησης οικογενειακού τάφου 
∆ικαίωµα ενταφιασµού (τριετούς ταφής, σε οικογενεικό, φιλοξενίας σε οικογενειακό). 
Τέλος ανακοµιδής. (Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας του νεκροταφείου το τέλος 
ανακοµιδής προ εισπράττεται κατά την ταφή).  
Τέλος παράτασης ταφής. 
Τέλος φύλαξης οστών (σε οστεοφυλάκιο, οικογενειακό τάφο κλπ). 
∆ικαίωµα χρήσης Ιερού Ναού.  
∆ικαίωµα χρήσης Ψυγείου. 
 
Άρθρο 22ο 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ 
Η διοίκηση και διαχείριση του κοιµητηριακού ναού ασκείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
τη Νοµοθεσία και της αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα έσοδα από τον Ιερό Ναό 
βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του ∆ήµου. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πενταµελής 
επιτροπή από υπαλλήλους του ∆ήµου και αιρετούς προβαίνει στο άνοιγµα του κιβωτίου 
προσφορών και στην καταµέτρηση των χρηµάτων που έχουν συλλέξει.  
Για κάθε καταµέτρηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την επιτροπή. Τα κλειδιά 
φυλάσσονται από τον Προϊστάµενο του τµήµατος Εσόδων και  παραδίδονται όταν ζητηθούν στον 
πρόεδρο της Επιτροπής Καταµέτρησης. 
 
Άρθρο 23ο 
∆ΩΡΕΕΣ 
∆ωρεές δηµοτών υπέρ του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου γίνονται αποδεκτές από το ∆ήµο σύµφωνα µε 
την νόµιµη διαδικασία και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την επιθυµία του δωρητού, εφόσον δεν 
αντίκεινται στην υπάρχουσα νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 24ο 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Κατά την εφαρµογή νέου τοπογραφικού σχεδίου, εάν και εφόσον χρειαστεί είναι δυνατόν µε τη 
συγκατάθεση και των ενδιαφεροµένων να µετατεθούν οι οικογενειακοί τάφοι σε πλησιέστερους 
χώρους. Η µεταφορά και αποκατάσταση των τάφων γίνεται µε δαπάνες του ∆ήµου. 
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Άρθρο 25ο 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΑΦΩΝ- ΑΦΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΩΝ 
1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους 
προσώπων και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα µεταξύ των οποίων και την αφή 
κανδηλιών κατά την κρίση τους.  
2. ∆εν νοµιµοποιείται άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να περιποιείται 
τάφους έναντι αµοιβής. 
 
Άρθρο 26ο 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο νέος Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ισχύει εντός ενός (1) µηνός από την 
τελευταία δηµοσίευσή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/06, ως κανονιστική 
πράξη. 
Μετά την έγκρισή του καταργείται κάθε προηγούµενος Κανονισµός και κάθε απόφαση που δεν 
είναι σύµφωνη µε αυτόν. 
Αν προκύψει τυχόν θέµα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισµό 
αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 27ο 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ 
Τα τέλη και δικαιώµατα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό Κοιµητηρίου µπορούν να 
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο χωρίς 
να είναι απαραίτητη και η αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισµού. Σε περίπτωση που σχετική 
απόφαση δεν ορίζει το χρόνο έναρξης ισχύος της, η αναπροσαρµογή αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου του εποµένου έτους. 
 
 
Οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης ψήφισαν λευκό. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 139/2016. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 22/4/2016 
                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

          ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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