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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού 
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών 
κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη  λειτουργία των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Νομικό πλαίσιο 
Ο Κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων εκδίδεται βάσει των 
διατάξεων της Ρ 4/315 Απόφασης, « περί όρων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων » (ΦΕΚ 
476/20-4-73) αποτελεί δε Κανονιστική Διοικητική Πράξη, που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 

 Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που τυγχάνουν εφαρμογής  

 Του ΑΝ 445/1968 « Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».  
            (ΦΕΚ 130/ Α). 

 Του ΑΝ 582/1968 « Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».  
            (ΦΕΚ 225/ Α). 

 Της Απόφασης Α/5/1210/1978 των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων» 
( ΦΕΚ424/Β). 

 Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 

 Του Ν 547/1977 « Περί Διοικήσεως και Διαχειρίσεως των μη 
ενοριακών ναών των κοιμητηρίων». (ΦΕΚ 56/Α). 

 Του Κανονισμού 8/ 1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδας «Περί Ιερών Ναών και Κοιμητηρίων». (ΦΕΚ 1/Α). 

 Του ΒΔ 542/1961 « Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων 
βιβλίων και του τύπου αυτών». 

 Τ ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των Δήμων  και Κοινοτήτων» και του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 « Περί 
των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  

 Του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

 Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων 
 
Άρθρο 3 
Νομικός χαρακτηρισμός 

1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως χώροι εκτός συναλλαγής κατά το 
άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό 
δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση 
ατομικού και οικογενειακού τάφου). 
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2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας 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. 

 
Άρθρο 4 
Περιγραφή 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα 
Δημοτικά Κοιμητήρια των πρώην Δήμων Καλλιθέας, Μυγδονίας και 
Ωραιοκάστρου. Ως Δημοτικά Κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου, θεωρούνται όλοι οι χώροι ταφής της Τοπικής Κοινότητας 
Νεοχωρούδας, Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου, Τοπικής Κοινότητας 
Ν.Φιλαδέλφειας ,Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου(οικισμοί Μεσαίο, Πετρωτό, 
Μονόλοφος),Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού, Δημοτικής Κοινότητας Λητής, 
Τοπικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου και Δημοτικής Κοινότητας 
Ωραιοκάστρου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 5 
Ενταφιασμός νεκρών 
1.Στα Δημοτικά Κοιμητήρια ενταφιάζονται οι  θανόντες δημότες της 
περιφέρειας του δήμου (άρθρο 27α), οι μόνιμοι κάτοικοι (απαραίτητη 
προϋπόθεση λογαριασμός Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ύδρευσης-Αποχέτευσης ή δήλωση 
εισοδήματος) τουλάχιστον ενός έτους (άρθρο 27β), όσοι είχαν καταγωγή από 
τον διευρυμένο δήμο Ωραιοκάστρου (άρθρο 27γ), οι μη δημότες, μη μόνιμοι 
κάτοικοι του δήμου καθώς και όλοι οι θανόντες (παντός νεκρού) στην 
περιφέρεια του δήμου ασχέτως θρησκεύματος και εθνικότητας και 
ανεξαρτήτως αν ο θανών είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή 
μη(άρθρο 27δ).  

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ταφή θανόντων εκτός της περιφέρειας του 
δήμου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας στα 
δημοτικά Κοιμητήρια, που θα κρίνεται από τον Δήμαρχο και των 
συναρμοδίων Αντιδημάρχων και την καταβολή των αντίστοιχων τελών και 
δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος δ και μ. 
2.Ο δήμος θα μεριμνήσει για τον καθορισμό ιδιαίτερου χώρου εντός των 
δημοτικών κοιμητηρίων, που θα καθοριστεί μετά από σύμφωνη γνώμη της 
οικείας Ιεράς Μητρόπολης, για τον ενταφιασμό όσων μη ορθοδόξων ή 
αλλοθρήσκων το επιθυμούν. 
3.Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή 
των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία. 
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4.Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και 
απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση. 
5.Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα 
τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη 
συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις 
λειτουργικές ανάγκες των Κοιμητηρίων. 
6. Απαγορεύεται η ταφή εκτός των χώρων των Κοιμητηρίων, ως και σε 
ιδιωτικούς χώρους, πλην των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων, καθώς 
και των περιβόλων ιδρυμάτων, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ιερωμένοι, 
πρόσωπα με ιδιαίτερη προσφορά προς ιδρύματα). 
7. Δεν επιτρέπεται το δικαίωμα κατοχύρωσης τάφου(μονού ή διπλού) για 
μελλοντική χρήση, λόγω μεγάλης πληρότητας των κοιμητηρίων. Τα σχετικά 
δικαιώματα  μελλοντικής χρήσης,  τα οποία έχουν κατοχυρωθεί μέχρι την 
ισχύ του παρόντος κανονισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
από τον δικαιούχο σε περίπτωση μονού τάφου (δηλ στο όνομα του οποίου 
κατοχυρώθηκε το δικαίωμα) και σε περίπτωση διπλού τάφου μόνο από την 
οικογένεια του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για 
την χρήση του κάθε δικαιώματος είναι η προσκόμιση ,από τον 
ενδιαφερόμενο, της σχετικής απόδειξης πληρωμής.  

Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού πληρωμής που θα 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, δύναται να 
αντικατασταθεί με βεβαίωση του αρμοδίου αντιδημάρχου μετά από αυτοψία. 
8. Επιτρέπεται η μεταφορά οστών από κοιμητήρια εκτός Δήμου 
Ωραιοκάστρου σε υπάρχον τάφο των δημοτικών μας κοιμητηρίων (ατομικό ή 
οικογενειακό) , εφόσον παρέχεται γραπτή συναίνεση από τον/την εν ζωή 
σύζυγο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει από συγγενείς με βάση 
την κληρονομική διαδοχή από το νόμο (ένας εξ αυτών) ,τηρώντας όλες τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου και τους κανόνες υγιεινής και εφόσον παρέλθει 
τριετία από την αρχική ταφή , καταβάλλοντας μόνο το προβλεπόμενο τέλος 
που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος α. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά οστών (τηρώντας όλες τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου και υγιεινής, εφόσον παρέλθει τριετία από την 
αρχική ταφή) από κοιμητήρια εκτός Δήμου Ωραιοκάστρου σε νέο τάφο των 
δημοτικών μας κοιμητηρίων , με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα χωρητικότητας στα δημοτικά Κοιμητήρια , το οποίο θα κρίνεται 
από τον Δήμαρχο και τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και την καταβολή 
των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 27 
παράγραφος α έως και δ, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Άρθρο 6 
Η Ταφή 
1.Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων και στους συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που καθορίζει η 
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του 
Κοιμητηρίου μετά από 12 ώρες από τον νόμιμα πιστοποιημένο θάνατο και 
στις περιπτώσεις νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτή. 
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2. Οι νεκροί θα ενταφιάζονται στα κατά τόπους κοιμητήρια του τόπου 
κατοικίας τους ή καταγωγής τους. Σε περίπτωση πληρότητας του τοπικού 
κοιμητηρίου ή για εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση Δημάρχου 
και των συναρμοδίων Αντιδημάρχων να δοθεί άδεια ενταφιασμού σε άλλο 
κοιμητήριο του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. 

To ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις μεταφοράς οστών εφόσον 
καταβληθεί εκ νέου το αντίστοιχο τέλος για δικαίωμα ταφής όπως αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο 27. 
3.Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στον υπεύθυνο 
του Κοιμητηρίου η άδεια ταφής που εκδίδεται από τη Δημοτική Αρχή και 
καταχωρείται στο βιβλίο των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, συνημμένα με 
την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
4.Απαγορεύεται η ταφή έξω από το Κοιμητήριο και σε ιδιωτικούς χώρους. 
5.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλη 
παρόμοια ανθεκτική ύλη, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
φέρετρου, το οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό. 
6.Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται 
στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. 
Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη δημιουργία του ο 
ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφώνα του Κοιμητηρίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται. 
 
Άρθρο 7 
Τάφοι 
1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20μ. μήκος και 1,20μ. πλάτος και γενικό 
βάθος 1,30μ. περίπου. Οι Οικογενειακοί Τάφοι θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 
2,20μ. μήκος και 2,50μ. πλάτος και γενικό βάθος 1,30μ. περίπου. 
Σε κάθε περίπτωση ο πυθμένας των τάφων θα πρέπει να βρίσκεται 
τουλάχιστον 1μ. χαμηλότερα από τη στάθμη των πλησιέστερων δρόμων. 
2. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη 
υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται 
γεώλοφος, ύψους τουλάχιστον 0,25μ περίπου. Το δε ύψος του μνημείου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αντίθετη 
περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23. 
3. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0.50μ ,που θα μετράται από τα 
όρια της εκσκαφής.   
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο 
μη οικολογικό υλικό. 
5. Η ταφή γίνεται εν σειρά, όπως ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση του 
νεκροταφείου προβλέπει, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.  
 
 
Άρθρο 8 
Κατηγορίες τάφων 
1. Οι τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  
α) Ατομικοί τάφοι δεκαετούς χρόνου ταφής και  
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β) Οικογενειακοί τάφοι αορίστου χρόνου ταφής.  
2. Ο καθορισμός της συγκεκριμένη θέσης, στην κατηγορία που επιθυμεί κάθε 
ενδιαφερόμενος, γίνεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία ή επιτροπή ή 
τον υπεύθυνο του νεκροταφείου εν σειρά, όπως ο κανονισμός προβλέπει. 
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται τέλος ενταφιασμού, 
αναπροσαρμοζόμενο όταν υπάρχουν λόγοι. 
 
Άρθρο 9 
Οικογενειακοί τάφοι 

1. Στα κοιμητήρια του Δήμου δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη 
σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως 
ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται με τις σχετικές περί τελών και 
δικαιωμάτων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ευχέρεια αυτή 
είναι εξαιρετική και ανάλογη με τη δυνατότητα της εξασφάλισης 
χώρου ταφής. 

2. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του 
ενδιαφερομένου και εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης 
Κοιμητηρίων. Πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και 
στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά. Η παραχώρηση σε δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα απαγορεύεται. 

3.  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 Υπηρεσία.  

4. Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης 
παραχώρησης και της αποπληρωμής του ορισθέντος ποσού. 

5. 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.   

6. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης κοιμητηρίου καμία 
υποχρέωση σε βάρος του Δήμου δεν υφίσταται για την μεταφορά των 
οικογενειακών τάφων με τα μνημεία που βρίσκονται σε αυτούς σε 
άλλο κοιμητήριο ή για την παραχώρηση χώρου προκειμένου να 
συσταθεί οικογενειακός τάφος σε εκείνο το κοιμητήριο, χωρίς να 
καταβληθεί ολόκληρο το τέλος παραχώρησης που καθορίζει ο παρόν 
Κανονισμός. 

 
Άρθρο 10 
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο.  
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, Ι.) στα τέκνα 
με γάμο και χωρίς γάμο που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν  
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από τον αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι 
και στους συζύγους αυτών, καθώς και ΙΙ.) στα τέκνα των τέκνων τους καθώς 
και οι επόμενοι κατιόντες 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). 
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. Επιτρέπεται  
μόνο εφόσον υπάρχει γραπτή συναίνεση των κατιόντων (ενός εξ αυτών).   
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 και να εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώματα του Δήμου , όπως 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 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 εις 
ολόκληρον όλοι οι δικαιούχοι έναντι του Δήμου. 
 
Άρθρο 11 
Δωρεάν διάθεση τάφων 
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί τάφους, για 
τον δωρεάν ενταφιασμό προσώπων, που με την κοινωνική, τοπικής 
σπουδαιότητας ή εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο 
και στο Έθνος, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες Δημοτών (άποροι κ.λπ.) αλλά 
και για οποιαδήποτε άλλη ειδική περίσταση εφόσον παραστεί έκτακτη 
ανάγκη (π.χ ατόμων αγνώστων στοιχείων, ατόμων που στερούνται τα 
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ,κλπ…). Η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ 
που έπεται της ταφής. 
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Άρθρο 12 
Τάφοι άνευ νόμιμης κατοχής  
Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμη κατοχή (καταβολή δικαιώματος 
κατοχής), διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο, μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας  
από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν 
ή φέρονταν ως οικογενειακοί. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΝΕΚΡΩΝ 

 
Άρθρο13 
Χρόνος ανακομιδής 
1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά παρέλευση δεκαετίας με μέριμνα 
των συγγενών (η ανακομιδή μπορεί να παραταθεί για άλλα δέκα χρόνια, 
πέραν της δεκαετίας, εφόσον καταβάλουν οι συγγενείς τα ετήσια τέλη 
διατήρησης). 
2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν 
παρέλθει δεκαετία, διενεργείται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 
3. Η ανακομιδή των οστών νεκρών, που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς 
τάφους, ενεργείται εφόσον δημιουργηθεί επείγον πρόβλημα πληρότητας του 
κοιμητηρίου(σε καμιά περίπτωση πριν παρέλθει η εικοσαετία), αρχίζοντας 
σταδιακά από τον παλαιότερο οικογενειακό τάφο. Σε κάθε περίπτωση πριν 
την διενέργεια οποιασδήποτε ανακομιδής (μονού ή οικογενειακού τάφου) 
είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης 
Κοιμητηρίων ή του αρμόδιου αιρετού προϊστάμενου. 
 
Άρθρο 14 
Τέλος ανακομιδής 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ενσωματώσει το τέλος στο δικαίωμα 
ενταφιασμού, αναπροσαρμόζοντας το ανάλογα. 
 
Άρθρο 15 
Αυτεπάγγελτες εκταφές 
1.Εάν εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεκαετούς ταφής ή της ταφής τιμής 
ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν φροντίσουν για την ανακομιδή (ή 
καταβολή των τελών διατήρησης),η υπηρεσία του νεκροταφείου δύναται να 
προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι. 
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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Άρθρο 16 
Παράταση ανακομιδής 
1.Οι συγγενείς των νεκρών υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της δεκαετούς 
ταφής να επικοινωνήσουν με το Κοιμητήριο για να δηλώσουν τη βούλησή 
τους σχετικά με το νεκρό τους. 
2.Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας δύναται να παραταθεί η ταφή 
των νεκρών πέραν της υποχρεωτικής ταφής, με την προϋπόθεση ότι δεν 
εμποδίζεται η ομαλή συνέχεια των ταφών. Η διάρκεια της παράτασης και το 
ύψος του ανάλογου δικαιώματος συναρτώνται με τον αριθμό των διαθέσιμων 
τάφων.  
3.Η παράταση της ταφής χορηγείται μετά από αίτηση των συγγενών μέσα σε 
δύο μήνες από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή την εκπνοή της ετήσιας 
παράτασης. Τα δικαιώματα παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει κατά τον χρόνο οφειλής του 
διπλότυπου πληρωμής. 
4.Η Υπηρεσία των νεκροταφείων υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως 
τους συγγενείς του νεκρού κατά τον ενταφιασμό για το νομικό καθεστώς των 
εκταφών και των παρατάσεων που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός και τις 
συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεως. 
5.Ο ενδιάμεσος χρόνος από τη λήξη του δικαιώματος χρήσεως ή της 
παράτασης μέχρι την εκταφή θεωρείται νέα παράταση και εισπράττεται το 
ανάλογο τέλος.   
 
Άρθρο 17 
Νήπια 
1.Βρέφη και νήπια μέχρι πέντε(5) ετών ενταφιάζονται δωρεάν. Ως ημερομηνία 
γέννησης θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  
2.Μετά τη λήξη του δικαιώματος ταφής οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να 
προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της 
ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας δικαίωμα ίσο με το 
αντίστοιχο της παράτασης ταφής όπως αυτό ορίζεται κατά τον χρόνο της 
καταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η Υπηρεσία μπορεί να 
ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή, εάν το κρίνει αναγκαίο. 
 
Άρθρο 18 
Φύλαξη οστών 
1. Η φύλαξη οστών ενεργείται,  σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), ο οποίος 
διαθέτει κατάλληλα ομοιόμορφα μικρά κιβώτια, για δέκα χρόνια το ανώτερο.  
2. Το Οστεοφυλάκιο βρίσκεται σε ειδικό στεγασμένο χώρο, στον οποίο 
υπάρχουν 
κατάλληλες θυρίδες , διαστάσεων τουλάχιστον 0.30Χ0.30Χ0.60, για την 
τοποθέτηση των οστεοθηκών. Οι θυρίδες κλείνουν με εξωτερικά θυρόφυλλα, 
για να μη φαίνονται οι θήκες. 
3. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος, που 
καθορίζεται στο άρθρο 27. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος μέσα σε 90 μέρες από 
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τον καθορισμένο χρόνο, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία των 
Κοιμητηρίων στο χωνευτήριο. 
4. Με μέριμνα του Δήμου θα κατασκευαστούν οστεοφυλάκια και χωνευτήρια 
σε όσα κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου δεν υφίστανται. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 19 
Αρμόδια όργανα 
1. Η διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο, δια των 
υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ή 
ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο του Δήμου. 
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 
κοιμητηρίων ή ελλείψει αυτού ο αιρετός προϊστάμενος/οι όπως 
ορίζεται/ορίζονται από το Δήμαρχο.  
3. Η είσπραξη των τελών , των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων των 
Κοιμητηρίων γίνεται αποκλειστικά από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ή 
από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους  και με τριπλότυπα εισπράξεως 
θεωρημένα κατά τα ισχύοντα. 
 
Άρθρο 20 
Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού 
1. Η διοίκηση και διαχείριση του Ι. Ναού εκάστου Κοιμητηρίου ασκείται από 
το Δήμο, που έχει την ευθύνη για το προσωπικό λειτουργίας, καθορίζοντας 
και τον αριθμό του. 
2. Ο αριθμός των θέσεων των εφημερίων , ιεροψαλτών και νεωκόρων, 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Μητροπολιτών. 
3. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για μεν τους εφημέριους από τον 
αντίστοιχο Μητροπολίτη, για δε τους λοιπούς από το Δήμαρχο, (ύστερα από 
γνώμη του Μητροπολίτη). Από τους κατά νόμο αρμοδίους γίνεται και η 
απόλυσή τους. 
 
Άρθρο 21 
Ώρες λειτουργίας 
1. Τα Κοιμητήρια  λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί 
μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας. 
2 Σε ώρες που δε λειτουργούν τα Κοιμητήρια απαγορεύεται η είσοδος εντός 
αυτού σε οποιονδήποτε. 
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Άρθρο 22 
Βιβλία 
1. Για τη διοίκηση και τη διαχείριση των Δημοτικών Κοιμητηρίων τηρούνται 
τα 
παρακάτω βιβλία: 
α. Βιβλίο επίπλων, σκευών, και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου. 
β. Βιβλίο ενεργουμένων ενταφιασμών. 
γ. Βιβλίο και σχέδιο αλφαβητικού και χρονολογικού ευρετηρίου 
ενταφιαζομένων. 
δ. Βιβλίο ενεργουμένων ανακομιδών και παρατάσεων. 
ε. Βιβλίο φυλαττομένων οστών στο οστεοφυλάκιο. 
στ. Βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών. 
ζ. Βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και νεκροτομών. 
2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων ή έλλειψη αυτού ο ορισμένος, 
από τον αιρετό προϊστάμενο, υπάλληλος. 
 
Άρθρο 23 
Μνημεία 
1. Τα μνημεία κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που 
καθορίζονται από την υπηρεσία του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων και 
κατόπιν σχετικής αδειοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
2. Η κατασκευή μνημείων γίνεται είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου ή των 
νομικών προσώπων του, είτε από ιδιώτες, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε 
διαφορετική περίπτωση (αυθαίρετης κατασκευής) μπορεί να 
καταργηθεί(απομακρυνθεί) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νεκροταφείου. Το 
κόστος επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους συγγενείς. 
3. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό 
βρίσκεται πάνω σ΄ αυτά, περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιηθούν νομίμως και το προϊόν της 
εκποίησης να διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του 
Κοιμητηρίου.  
 
Άρθρο 24  
Φύτευση φυτών-θάμνων στους χώρους των τάφων. 
Επιτρέπεται να φυτευτούν ποώδη φυτά και νανώδεις θάμνοι αποκλειστικά 
μέσα στους οριζόμενους από την υπηρεσία χώρους και σε καμία περίπτωση  
σε διαδρόμους και χωρίσματα τάφων. Απαγορεύεται επίσης η φύτευση 
δένδρων και θάμνων χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας του δήμου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 25 
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων 
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα των 
Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 
βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει 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 διατίθεται για την συντήρηση και λειτουργία 
των Κοιμητηρίων και των εν αυτώ Ιερών Ναών. 
 
Άρθρο 26 
Τέλη και δικαιώματα 
1. Τα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών Κοιμητηρίων, ως και το ύψος 
αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι τα 
παρακάτω: 
α. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες και συζύγους δημοτών που είναι 
ενδεικτικά γραμμένοι στα δημοτολόγια του διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 
β. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για μόνιμους κατοίκους (απαραίτητη 
προϋπόθεση λογαριασμός Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε,  Ύδρευσης-Αποχέτευσης ή δήλωση 
εισοδήματος) τουλάχιστον έτους. 
γ. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής όσων είχαν καταγωγή από τον διευρυμένο 
Δήμο Ωραιοκάστρου (αρχική δημοτικότητα, ή πρώην έγγραφή στα 
δημοτολόγια, ή εγγραφή στα δημοτολόγια των συγγενών πρώτου βαθμού  
των θανόντων). 
δ. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για μη δημότες, μη μόνιμους κατοίκους του 
δήμου καθώς και παντός νεκρού που δεν περιλαμβάνεται στις άλλες 
κατηγορίες.  
ε. Άνοιγμα σκάμματος και επανεπίχωση του τάφου μετά την τοποθέτηση του 
φέρετρου. 
στ. Τέλος πενταετούς περιποίησης και καθαριότητας μνημείου από τη 
δημοτική υπηρεσία  
ζ. Τέλος ανακομιδής από τη δημοτική υπηρεσία 
η. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής (πέραν της δεκαετίας) μέχρι 
είκοσι (20) έτη συνολικά. 
θ. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας, δύναται να παραταθεί η 
ανακομιδή πέραν των είκοσι (20) ετών και έως ότου δημιουργηθεί πρόβλημα 
πληρότητας. 
ι. Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών 
κ. Δικαίωμα κατοχής οικογενειακού τάφου για δημότες ή μόνιμους κατοίκους 
του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου 



 
13 

 

λ. Δικαίωμα κατοχής οικογενειακού τάφου όσων είχαν καταγωγή από τον 
διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου (εγγραφή στα δημοτολόγια ή μητρώο 
αρρένων)  
μ. Δικαίωμα κατοχής οικογενειακού τάφου για μη δημότες,μη μόνιμους 
κατοίκους του δήμου καθώς και παντός νεκρού που δεν περιλαμβάνεται στις 
άλλες κατηγορίες.  
2. Το δικαίωμα κατοχής οικογενεαικού τάφου είναι αορίστου διάρκειας 
εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα πληρότητας. 
3. Απαγορεύεται η κράτηση- κατοχή τάφου. 
4. Τα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και 
εισπράττονται ως έσοδα της τοπικής ενορίας. 
5. Το δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε αναπροσαρμογή των τελών και 
δικαιωμάτων, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 
Άρθρο 27 
Ύψος τελών και δικαιωμάτων 
α. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες και συζύγους δημοτών που είναι 
ενδεικτικά γραμμένοι στα δημοτολόγια του διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου: 150,00€ . 
β. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για μόνιμους κάτοικους (απαραίτητη 
προϋπόθεση λογαριασμός Δ.Ε.Η,Ο.Τ.Ε,Ύδρευσης-Αποχέτευσης ή δήλωση 
εισοδήματος) τουλάχιστον ενός έτους: 150,00 € 
γ. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής όσων είχαν καταγωγή από τον διευρυμένο 
Δήμο Ωραιοκάστρου (αρχική δημοτικότητα, ή πρώην έγγραφή στα 
δημοτολόγια, ή εγγραφή στα δημοτολόγια των συγγενών πρώτου βαθμού  
των θανόντων): 500,00€ 
δ. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για μη δημότες, μη μόνιμους κατοίκους του 
δήμου καθώς και παντός νεκρού που δεν περιλαμβάνεται στις άλλες 
κατηγορίες: 6.000,00 € 
ε. Άνοιγμα σκάμματος και επαναπίχωσης του τάφου από τη δημοτική 

υπηρεσία: 150,00€ (προαιρετική ανάθεση σε ιδιώτες). 
στ. Τέλος πενταετούς περιποίησης και καθαριότητας μνημείου από τη 

δημοτική υπηρεσία: 100,00€. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται  οι 
συγγενείς του θανόντος σε τακτική καθαριότητα του μνημείου.  

ζ. Τέλος ανακομιδής από την δημοτική υπηρεσία: 200,00€ (προαιρετική 
ανάθεση σε ιδιώτες). 

η. Ετήσιο δικαίωμα παράτασης ανακομιδής (πέραν της δεκαετίας εφόσον δεν 
υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας) μέχρι είκοσι (20) έτη συνολικά :  30,00€.  
θ. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας, δύναται να παραταθεί η 
ανακομιδή πέραν των είκοσι (20) ετών με ετήσιο τέλος 50,00€ και έως ότου 
δημιουργηθεί πρόβλημα πληρότητας.  
ι. Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών : 15,00€.  
κ. Δικαίωμα οικογενειακού τάφου για δημότες ή μόνιμους κατοίκους του 
διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου: 7.500,00€. 
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λ. Δικαίωμα οικογενειακού τάφου όσων είχαν καταγωγή από τον διευρυμένο 
Δήμο Ωραιοκάστρου  (εγγραφή στα δημοτολόγια ή μητρώο αρρένων) : 
15.000,00€ 
μ. Δικαίωμα κατοχής οικογενειακού τάφου για μη δημότες, μη μόνιμους 
κατοίκους του δήμου καθώς και παντός νεκρού που δεν περιλαμβάνεται στις 
άλλες κατηγορίες: 25.000,00 €.  
 
Άρθρο 28 
Μεταβατικές διατάξεις  
Θα διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος όλων των θανόντων, με σκοπό την πιστή 
ανακομιδή όσων δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 Η ανακομιδή των θανόντων έως και το έτος 2004,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2015 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης) . 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2005,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2016 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης) . 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2006,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2017 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης). 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2007,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2018 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης). 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2008,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2019 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης). 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2009,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2020 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης). 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2010,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2021 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης) . 

 Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2011,  πρέπει να 
συντελεστεί μέχρι την 31/12/2022 (εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι παράτασης). 

 
Η ανακομιδή των θανόντων κατά το έτος 2012 και μετά θα πρέπει να 

συντελείται ανά δεκαετία (εφόσον δεν καταβάλλονται τα τέλη παράτασης 
ανακομιδής) ή εικοσαετία.  

Το δικαίωμα παράτασης κατοχής, διάφορα τέλη (φύλαξης κλπ) ως και 
ανακομιδής ισχύουν υπολογιζόμενα με πρόσθεση στα προαναφερθέντα έτη. 

Σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της ισότητας και για λόγους 
χρηστής διοίκησης, θα πρέπει οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου 
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να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Ως εκ τούτου η διάκριση που 
έκανε ο παλαιός κανονισμός κοιμητηρίων του πρώην δήμου 
Ωραιοκάστρου(ΑΔΣ 180/2009)  και όριζε διαφορετικά τέλη για δημότες και 
μόνιμους κατοίκους  καταστρατηγούσε τις ανωτέρω αρχές .Επομένως  
εξισώνονται τα τέλη ταφής των μόνιμων κατοίκων του πρώην Δήμου 
Ωραιοκάστρου με αυτά των δημοτών του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου που 
έχουν αποβιώσει από 1/1/2011 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού (δηλ την έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης).Επομένως θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό που 
ξεπερνάει τα 150,00 ευρώ(που αντιστοιχεί στο δικαίωμα ταφής) και σε 
περίπτωση που έχει καταβληθεί, να επιστραφεί το επιπλέον ποσό(άνω των 
150€) στους δικαιούχους, εφόσον ο θανών ήταν αποδεδειγμένα μόνιμος 
κάτοικος Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 29 
Όλες οι δεσμεύσεις και τα δικαιώματα γνωστοποιούνται με έντυπο που θα 
συνοδεύει την άδεια ταφής. 
 
Άρθρο 30 
Γενικές διατάξεις  

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα. 

 Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η 
πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων. 

 Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να 
τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.  

 Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση 
δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα 
απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από 
το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο 
οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.      

 
Άρθρο 31  
Κάθε διάταξη-τέλος-δικαίωμα αντίθετο με τον παρόντα Κανονισμό 
καταργείται. 
 
Άρθρο 32 
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφιση του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και μετά τον έλεγχο νομιμότητας από τον Γ.Γ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 


