«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
Άρθρο 1ο _ Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών των
Κοιμητηρίων και καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη Διοίκηση, τη Διαχείριση
και Λειτουργία των Κοιμητηρίων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Δήμου.
Άρθρο 2ο -Νομικό πλαίσιο
Στην αρμοδιότητα των Δήμων υπάγεται η διαχείριση και η διοίκηση όχι μόνο
των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν αλλά και όλων των λειτουργούντων
κοιμητηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός από :
α) τα μη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιμητήρια
β) τους χώρους ταφής σε μοναστήρια και ησυχαστήρια και
γ)τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων
( Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995)
Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου εκδίδεται
βάσει των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/ 2006 και του αρ.4
παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται
από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 (ΦΕΚ 171Α –άρθρο 19) «περί των
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του ΑΝ 582/1968 Περί δημοτικών και κοινοτικών Κοιμητηρίων (ΦΕΚ
225 Α΄)
3. Του ΑΝ 445/1968 Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών (ΦΕΚ
130 Α΄)
4. Της Υ.Α. αριθμ. Α5 /1210 της 19 Απρ./ 10Μαϊου 1978, «περί όρων
ιδρύσεως κοιμητηρίων»
5. Του άρθρου 11 του Β.Δ 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α) «περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Το Π.Δ 210/75 (ΦΕΚ 63 Α) «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής
νεκρών και οστών ανθρώπων».
7. Το Π.Δ 933/1975 (ΦΕΚ 297 Α).
8. Του ΑΝ 547/1977 περί διοικήσεως και διαχείρισης των μη ενοριακών
των κοιμητηρίων (ΦΕΚ 56 Α΄).
9. Του Π.Δ 1128/11-12-80(ΦΕΚ 284/15-12-80 τ.Α΄) «περί καθορισμού
αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίων».
10. Της σχετικής περί εσόδων ΟΤΑ νομοθεσίας.
11. Της εκάστοτε ισχύουσας περί δημοτικών κοιμητηρίων νομοθεσίας.
12. Τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.
13. Του Ν. 2508/97 (άρθρο 29,ΦΕΚ 124 Α)
14. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α΄)
15. Του κανονισμού 8/1979 της ιεράς συνόδου της Εκκλησίας Περί Ιερών
Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ 1 Α΄)

Άρθρο 3ο – Νομικός χαρακτηρισμός
1. Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως
πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 Α.Κ και για το λόγο αυτό δεν
είναι δεκτικά εννόμων σχέσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970
του Α.Κ. δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα)
για ορισμένο χώρο ταφής
(άρθρο 3 παρ.1 Α.Ν 582/1968).
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση, άδειας χρήσεως δημοτικού
πράγματος.
Άρθρο 4ο – Περιγραφή Κοιμητηρίων
Ο Δήμος Λήμνου διοικεί και διαχειρίζεται στην περιφέρειά του κοιμητήρια που
βρίσκονται στις εξής θέσεις:
Α) Δ.Ε. ΜΥΡΙΝΑΣ
1.
Τ.Κ. Μύρινας : α. Αγία Τριάδα : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
2.
β. Παναγία Τσας : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
3.
γ. Άγιος Παντελεήμονας : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
4.
Τ.Κ.. Πλατέος : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
5.
Τ.Κ. Θάνους : δύο κοιμητήρια με οστεοφυλάκιο
6.
Τ.Κ. Κορνού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
7.
Τ.Κ. Κάσπακα : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
Β) Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ
1.
Τ.Κ. Ρουσοπούλι : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
2.
Τ.Κ. Καμινίων : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
3.
Τ.Κ. Φυσίνης : δύο κοιμητήρια ( το ένα στην Αγία Σοφία) με
οστεοφυλάκιο και στα δύο
4.
Τ.Κ. Σκανδάλης : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
5.
Τ.Κ. Ρωμανού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
6.
Τ.Κ. Καλλιόπης : ένα κοιμητήριο με 2 οστεοφυλάκια
7.
Τ.Κ. Κοντοπουλίου : ένα κοιμητήριο με 2 οστεοφυλάκια
8.
Τ.Κ. Παναγιάς : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
9.
Τ.Κ. Πλάκας : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
10.
Τ.Κ. Ρεπανίδίου : ένα κοιμητήριο με 2 οστεοφυλάκια
11.
Τ.Κ. Μούδρου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
12.
Τ.Κ.Λύχνων : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
Γ) Δ.Ε.ΑΤΣΙΚΗΣ
1.
Τ.Κ. Ατσικής : δύο κοιμητήρια ( το ένα στο Προπούλι) με οστεοφυλάκιο
και στα δύο
2.
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
3.
Τ.Κ. Σαρδών : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
4.
Τ.Κ. Δάφνης : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
5.
Τ.Κ. Καταλάκκου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
6.
Τ.Κ. Βάρους : ένα κοιμητήριο με 2 οστεοφυλάκια
7.
Τ.Κ. Καρπασίου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
Δ) Δ.Ε. ΚΟΥΤΑΛΗΣ
1.
Τ.Κ.Κούταλης : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
2.
Τ.Κ.. Κοντιά : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
3.
Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
4.
Τ.Κ. Καλλιθέας : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
5.
Τ.Κ. Πορτιανού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

6.
7.
8.

Τ.Κ. Αγκαρυώνων : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
Τ.Κ. Πεδινού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο
Τ.Κ. Τσιμανδρίων : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 5ο – Ενταφιασμός των νεκρών
1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου
έχει διάρκεια πέντε (5) έτη υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής.
2. Δικαίωμα ταφής στα Δημοτικά κοιμητήρια έχουν όλα τα θανόντα στη
διοικητική περιφέρεια του Δήμου πρόσωπα, ανεξαρτήτου δημοτικότητας,
εθνικότητας ή θρησκεύματος (αρ.6 Α.Ν. 582/68).
3. Η ταφή των νεκρών και η ανακομιδή, γίνονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα δημοτικά
Νεκροταφεία και σε χώρους που παραχωρούνται αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
5. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους πλην των
συγκεκριμένων
και σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων των
κοιμητηρίων του Δήμου καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των
Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων και των περιβόλων ιδρυμάτων,
προκειμένου για ενταφιασμό προσωπικοτήτων, που προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στο ίδρυμα και για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος (παρ.1
αρ.2 Α.Ν. 445/68 & παρ. 3 αρ. 2 Α.Ν. 582/68).
6. 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.
7. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά από δώδεκα (12) ώρες
από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής,
αμέσως μετά από αυτήν, αφού προσκομιστεί η σχετική άδεια ταφής.( αρ 2
παρ. 2 Α.Ν. 445/68). Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού εάν
προηγουμένως δεν προσκομισθεί στο τμήμα Κοιμητηρίων η ληξιαρχική πράξη
θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος
ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού με βάση τη δήλωση
του δηλούντος το θάνατο. (άρθρο 4 παρ. 13 Ν.4144/2013).
8. Ο ενταφιασμός νεκρών των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα
νοσήματα που υπάγονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό γίνεται σε
ιδιαίτερο ταφικό τμήμα του κοιμητηρίου και απαγορεύεται η εκταφή προ της
παρελεύσεως δεκαετίας. (αρ 3 Π.Δ. 210/1975)
9. Προ της εκδόσεως της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Δήμο ( η
οποία εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιημένη ώρα του θανάτου από
τον ιατρό) οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών υποχρεούνται να
καταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου Λήμνου το ανάλογο δικαίωμα ταφής.
10. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος και επί της απόδειξης παραλαβής
οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην υπηρεσία του Δήμου
τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(διεύθυνση, τηλέφωνο). Σε περίπτωση
αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται να ενημερώνουν την τυχόν νέα διεύθυνσή
τους.

11. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του
διαμερίσματος που ανήκει ο δημότης να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο του
Καλλικρατικού Δήμου.
Άρθρο 6ο – Τάφοι
1. Ο παραχωρημένοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα
Δημοτικά Κοιμητήρια, καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά
ταφολόγια), εκπονούμενα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ή εάν δεν
υπάρχουν από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων.
2. Η Υπηρεσία Κοιμητηρίων υποχρεούται την πιστή εφαρμογή αυτών των
σχεδιαγραμμάτων στους χώρους και καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά
και τη ρυμοτομία των χώρων επιτρέπεται.
3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου εκτός του εγκεκριμένου
ταφολογίου και σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση της
Υπηρεσίας κοιμητηρίων και για σοβαρούς λόγους.
4. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν μήκος 2,20 μ. μήκος και 1,00 μ. πλάτος
για τους ενήλικες και 1,10μ μήκος και 0,50μ πλάτος για τα παιδιά. Το γενικό
δε βάθος θα είναι στο 1,80μ περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται
τουλάχιστον ένα (1) μέτρο χαμηλότερα από τη στάθμη του αύλειου χώρου του
κοιμητηρίου και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 0,50μ. από το έδαφος. (
ΥΑ Α5/1210/1978 άρθρο 7)
5. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον
0,50μ., από τη μία πλευρά. Οι διάδρομοι που θα σχηματίζονται μεταξύ των
τάφων θα είναι εντελώς ελεύθεροι και απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση
αντικειμένων, γλάστρες, κανδήλια κλπ.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή
άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό, πλαστικό κτλ.
7. Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστικών τάφων (θόλων)
ισχύουν ειδικές διατάξεις.
Γενικά ισχύει ότι:
1) Η δαπάνη κατασκευής των μνημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το
συγγενή του νεκρού.
2) Για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή των
τάφων, υπεύθυνος θα είναι ο κατασκευαστής τεχνίτης.
3) Η εξωτερική μορφή των τάφων πρέπει να συμβιβάζεται με τη
σοβαρότητα του χώρου, στον οποίο ανήκουν.
Άρθρο 7o – Οικογενειακοί τάφοι (αρ 3, παρ. 3 και αρ 4 παρ 1 ΑΝ 582/68)
1. Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και
γίνεται μόνον στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά ( άρθρο 3 Α.Ν 582/68)
και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει χώρος.
Όσοι επιθυμούν την
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου οφείλουν να
καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δήμο Λήμνου, με πλήρη στοιχεία.
Η προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών
μνημείων είναι αρμοδιότητα του προέδρου της οικείας δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας ( αρ.82 περ.στ΄και αρ.83 του Ν. 3852/2010.
Η έγκριση της ανωτέρω κατασκευής δίδεται με απόφαση Δημάρχου ή του
αρμοδίου Αντιδημάρχου ( όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση
Δημάρχου)(αρ.58 και 59 του Ν.3852/2010.)

2. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο
ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας του Δήμου
να καταβάλλει κάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί καθώς και το εφ’ άπαξ
δικαίωμα χρήσεως χώρου.
3. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση τάφου άνευ της ολοσχερούς εξόφλησης
του δικαιώματος στο Δήμο Λήμνου.
4. Μετά την εξόφληση του παραπάνω δικαιώματος χρήσεως του
οικογενειακού τάφου, συντάσσεται το οικείο «παραχωρητήριο» εις διπλούν, το
οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο φορέα και από τον αιτούντα. Στην πίσω
όψη του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση αυτού
στον οποίο έγινε η παραχώρηση του τάφου. Επί του παραχωρητηρίου θα
αναγράφεται λεπτομερώς και η ακριβής θέση του οικογενειακού τάφου στο
χώρο του κοιμητηρίου. Αντίγραφο του ως άνω παραχωρητηρίου θα
παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ενώ το πρωτότυπο θα παραμένει στο
αρχείο του Δήμου.
5. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα
ταφής:
α) στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος),
β) στο/στη σύζυγός αυτού,
γ) στους κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου δηλ. γονείς,
παππούς και γιαγιά,
δ) στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου με τους/τις
συζύγους και τους κατιόντες αυτών, δηλαδή τα νόμιμα, θετά και
αναγνωρισθέντα δικαστικά και εξώδικα τέκνα , και υιοθετημένα τέκνα του με
τους/τις συζύγους τους καθώς και οι εγγονοί, δισέγγονοι και τρισέγγονοι του
αρχικού δικαιούχου. Εάν η αρχική δικαιούχος είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφής
έχει και το εξώγαμο τέκνο της.
ε) στον πατέρας και τη μητέρα του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
στ) στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια
υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του αρχικού δικαιούχου και αν δεν
υπάρχει αυτός έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου ή της συζύγου του ή ενός
τουλάχιστον των κατιόντων αυτού (άρθρο 3 . παρ.3 Α.Ν.582/1968)
ζ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο ύστερα από
τη λύση του προηγούμενου με θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και
ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφόσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.
6. Ο βαθμός συγγενείας 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 ενός των
κατιόντων του, οι οποίο υποχρεούνται μέσα σ’ ένα μήνα να προσκομίσουν
πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η
συγγένεια δεν προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Αυτός που
υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του νόμου.
7. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο
νεκρός θεωρείται φιλοξενούμενος. Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει
την εκταφή μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών.
8. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν
αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα
τέλη και δικαιώματα τα οποία οφείλουν εις ολόκληρον όλοι οι δικαιούχοι έναντι
του Δήμου.

9. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η
παραχώρηση. Δεν είναι επιδεικτικός ο χώρος αυτός οποιασδήποτε
μεταβιβάσεως προς τρίτους, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε δεκτικός
έννομων σχέσεων όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση
και η υποθήκευση και ως εκ τούτου απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε
ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) διαδόχους και καθολικούς
(κληρονομιά, διαθήκη κ.λ.π.) διαδόχους του. (άρθρο 3 παρ.2 Α.Ν 582/1968).
10. Κατ’ εξαίρεση βάσει του εδ. Β της παρ. 3 του αρ.3 του Α.Ν 582/68 και
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση
δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με
τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και με άλλο βαθμό
συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από έγγραφη συναίνεση του
δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και εάν αυτός έχει αποβιώσει του/της
συζύγου του και των κατιόντων αυτού και με την καταβολή ανάλογου
δικαιώματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό εκείνου που
απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού
τάφου.
11. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τους
οικογενειακούς τάφους που τυχόν έχουν χορηγηθεί παλαιότερα νόμιμα.
12. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρεί σε σύσταση
οικογενειακών τάφων στο μέλλον ανάλογα με τις δυνατότητες που ορίζονται
από το διαθέσιμο χώρο του κοιμητηρίου σε συνδυασμό με τον πληθυσμό
κάθε Τοπικής Κοινότητας ή του οικισμού του Δήμου . Τούτο όμως αφορά τη
μελλοντική σύσταση και κατασκευή οικογενειακών τάφων και όχι την
ανατροπή σχετικών δικαιωμάτων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
13. Σε περίπτωση μεταφοράς των νεκροταφείων σε άλλο σημείο του
Δήμου οι υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι μεταφέρονται κι αυτοί ως
συνεχιζόμενο δικαίωμα.
Άρθρο 8Ο – Κατάργηση οικογενειακών τάφων
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι κατά
το άρθρο του παρόντος κανονισμού περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο μετά
την πάροδο πέντε (5) ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό.
2. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που
αναγνωρίζονται ευθέως από τον παρόντα κανονισμό, αυτοί καλούνται με
γενική πρόσκληση του Δημάρχου που δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα
να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν την συγγένειά
τους προς το αρχικό δικαιούχο. Στη συνέχεια ο Δήμος προχωρεί στην
ελεύθερη διάθεση του οικογενειακού τάφου, κατά τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού. Τα δε οστά που υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο, του οποίου
οι δικαιούχοι εξέλιπαν ή δεν ενδιαφέρονται πλέον, φυλάσσονται στο
οστεοφυλάκιο.
3. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για οποιαδήποτε αιτία και κυρίως
για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Κοιμητηρίου, παραχωρείται στο
ίδιο τμήμα ή σε ανάλογο, αντίστοιχος χώρος για σύσταση τάφου.
4. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη
χρήση, περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα
και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η παραίτηση από τη χρήση

μπορεί να γίνει με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.
5. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος,
διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών
από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω κι αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή
εφέροντο ως οικογενειακοί.
6. Τάφοι οι οποίοι δεν συντηρούνται και δεν περιποιούνται από τους
ιδιοκτήτες και προσβάλλουν την καλαισθησία του χώρου, επιστρέφονται
άμεσα στο Δήμο, μετά από επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τη μη
συμμόρφωσή του, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση ειδικής
πρόσκλησης με υπάλληλο του Δήμου.
Άρθρο 9Ο - Δωρεάν διάθεση τάφων
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει επάρκεια
τάφων, είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων τιμής ένεκεν υπέρ
προσώπων, οι οποίοι με την εθνική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στο Δήμο.
2. Άποροι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λήμνου, ενταφιάζονται
δωρεάν, κατόπιν απόφασης Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου (όπως
αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) και υπό την προϋπόθεση ότι ο
θανών είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση απόρων του Δήμου ή αφού
προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία του Δήμου.
3. Η ταφή των βρεφών, νηπίων και παιδιών μέχρι (6) ετών ενεργείται
δωρεάν.
4. Η δωρεάν ταφή ισχύει για πέντε (5) έτη και μετά το πέρας αυτών γίνεται
εκταφή.
5. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί
αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού.
Άρθρο 10Ο - Ανακομιδή – Εκταφή
1. Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των
οστών του νεκρού ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να
φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. ( Υ.Α Α5 /1210/1978). Τα οστά
φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιμητηρίου, που είναι
στεγασμένος κλειστός και περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για τη φύλαξη
των οστών των ανακομιζόμενων νεκρών.
2. Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν στο οστεοφυλάκιο, τα οστά μετά την
ανακομιδή τοποθετούνται σε χωνευτήριο. Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος
στο έδαφος του κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των
οστών ανακομιζόμενων νεκρών. (Υ.Α. Α5/1210/ 1978 αρ.1. παρ. 12).
Για την ανακομιδή των οστών εκδίδεται άδεια από τον πρόεδρο της οικείας
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ 82 περ. στ κα αρ. 83 παρ. 4
Ν.3852/2010).
Άρθρο 11Ο - Χρόνος διαδικασία ανακομιδής οστών
1. Με εξαίρεση τις ταφές δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους, για όλες
τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών
από την ταφή, τα οστά των νεκρών ανακομίζονται με ευθύνη των

πλησιέστερων συγγενών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εκταφής,
και τοποθετούνται από την Υπηρεσία του Δήμου στο οστεοφυλάκιο ή στο
χωνευτήρι, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών.
2. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη της πενταετίας, εάν οι
συγγενείς δεν έρθουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την ανακομιδή των
οστών ή την παράταση της ταφής, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην
ανακομιδή των οστών, χωρίς την παρουσία των οικείων και τα οστά
τοποθετούνται στο χωνευτήρι. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης
εκταφής, η υπηρεσία του Δήμου οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο
για την ειδοποίηση των συγγενών.
3. Η τυχόν καθυστερημένη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους
απαλλάσσει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν
δημιουργηθεί ή δημιουργούνται με την εκταφή.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση
των συγγενών πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής
ενεργείται μόνο κατά τις διατάξεις του Π.Δ 210/1975 « περί ταριχεύσεως,
μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων ».
5. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν
υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν
από την εκπνοή τριετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που
υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (Β.Δ 383/72) απαγορεύεται η
εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας ( αρ. 2 και 3 Π.Δ 210/75).
6. Κάθε είδους κατασκευές και αντικείμενα που κατά την εκταφή δεν
παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους συγγενείς , ανήκουν στην
Υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν περιουσία αυτού, και όλα τα υλικά
(σπασμένα μάρμαρα κλπ. αντικείμενα) μεταφέρονται σε Χώρο Απόθεσης
Αδρανών Υλικών.
Άρθρο 12Ο – Παράταση ταφής
1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου
έχει διάρκεια πέντε (5) έτη υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής. Εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα παραμονής (διαθέσιμος χώρος) και εφόσον το
επιθυμούν προσφιλή ή συγγενικά προς το νεκρό πρόσωπα, η παραμονή του
νεκρού πέραν των πέντε (5) ετών γίνεται κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου συγγενή προς την Υπηρεσία του Δήμου.
Για την παράταση της εκταφής αποφασίζει ο πρόεδρος της οικείας δημοτικής
ή τοπικής κοινότητας (αρ.82 στ κ 83του Ν. 3852/2010).
2. Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει μόνο μετά την καταβολή των
προβλεπόμενων τελών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλονται
μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εκταφής του νεκρού. Δεν επιτρέπεται δε
η ταφή άλλου στον ίδιο τάφο εάν προηγουμένως δεν γίνει εκταφή του ήδη
ενταφιασμένου.
3. Παράταση της ανακομιδής των νεκρών, που ενταφιάστηκαν σε
πενταετούς διάρκειας τάφους, επιτρέπεται μέχρι ένα (2) έτη, ύστερα από
εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων (άρθρα 82 και 83 του Ν 3852/2010 και
άρθρο 6 του Ν. 4144/2013), με την βασική προϋπόθεση η παράταση να μην
εμποδίζει την ομαλή ταφή των νεκρών, με απόφαση της Υπηρεσίας
Κοιμητηρίων και αφού καταβληθεί προκαταβολικά το δικαίωμα παράτασης,
το οποίο θα είναι τριπλάσιο του τέλους ταφής.

Άρθρο 13Ο – Αναβολή ανακομιδής
Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού,
διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει διαλυθεί τελείως, παραμένει στον τάφο για
εικοσιτέσσερις (24) μήνες ακόμα προκειμένου να αποστεωθεί.
Άρθρο 14Ο – Αντικείμενα που βρίσκονται σε ανακομιδή.
1. Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κατά την εκταφή επάνω ή μέσα σε
Οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για οποιοδήποτε λόγο
περιέρχεται στο Δήμο, θεωρούνται περιουσία του Δήμου, αφού απαγορεύεται
η εξαγωγή παντοειδών αντικειμένων, που ευρίσκονται επάνω ή μέσα σε
οικογενειακούς τάφους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έργα
τέχνης και έργα που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία παραμένουν στο
Νεκροταφείο και θεωρούνται περιουσία του Δήμου. Σε περίπτωση
αμφισβητήσεως αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Κατά την εκταφή, οι εργολάβοι κηδειών είναι υποχρεωμένοι να
απομακρύνουν από το χώρο του Κοιμητηρίου τα είδη ταφής, ως ειδικά
απορρίμματα, άλλως θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Άρθρο 15Ο – Φύλαξη οστών – Οστεοφυλάκιο
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του
κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), συγκεκριμένων διατάσεων και
προδιαγραφών. Τα οστεοκιβώτια είναι αριθμημένα και φέρουν το
ονοματεπώνυμο του νεκρού και μετά το πέρας της φύλαξης εναποτίθενται τα
οστά εντός του χωνευτηρίου.
2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς
τάφους εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.
3. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του
οστεοφυλακίου για τη φύλαξη οστών του νεκρού υποβάλλει αίτηση έναντι
ποσού. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την παραχώρηση μιας
θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα
φύλαξης των οστών.
4. Η εκάστοτε καταβολή του δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι
ημερολογιακή, δηλαδή από την 1Η Ιανουαρίου μέχρι την 31Η Δεκεμβρίου και η
πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών.
5. Οστά για τα οποία δεν καταβληθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα φύλαξης
για δύο χρόνια και ύστερα από έγγραφη συστημένη επιστολή προς τον
ενδιαφερόμενο που του δίδεται το χρονικό περιθώριο των τριάντα (30)
ημερών προθεσμία για την εξόφληση της υποχρέωσής του, χωρίς καμία άλλη
ειδοποίηση θα τοποθετούνται στο χωνευτήρι.
6. Για όσα οστεοφυλάκια δεν καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος φύλαξης
για δύο έτη, με απόφαση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίου μεταφέρονται και
εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου.
7. Για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ειδικό τέλος,
που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16Ο –Κατασκευή έργων – Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών
1. Απαγορεύεται αυστηρώς στους κατασκευαστές να μεταβάλλουν ή να
διαφοροποιούν τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό ως
προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου.
2. Οι εργολήπτες κατασκευής έργων και οι εργατοτεχνίτες υποχρεούνται να
συμμορφώνονται αυστηρά με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου του Κοιμητηρίου για τη
αποθήκευση υλικών ή για την απόρριψη άχρηστων υλικών, ούτε προσωρινά.
4. Μετά το πέρας των εργασιών οι κατασκευαστές υποχρεούνται χωρίς καμία
άλλη παρατήρηση να απομακρύνουν τα υπόλοιπα υλικά που τυχόν τους
έχουν απομείνει και να επαναφέρουν τον περιβάλλοντα χώρου πέριξ του
τάφου, στην αρχική κατάσταση.
5. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από τους ιδιώτες
τεχνίτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη
συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.
6. Εις τους ανωτέρω που δε συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος
κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο
…….. με απόφαση του Δημάρχου ή
επιβάλλεται αποκλεισμός ενός μηνός.
Άρθρο 17Ο – Δενδροφύτευση
Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάμνων στο χώρο του Νεκροταφείου,
χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου. Τα δένδρα που
εμποδίζουν ή προξενούν ζημιές με το ριζικό τους σύστημα κόβονται, μετά από
σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 18Ο – Αρμόδια όργανα
1. Η Διοίκηση και Διαχείριση των κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο δια
των αρμοδίων υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας.
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των κοιμητηρίων και την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος (όπως
αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου), σε συνεργασία με τον εκάστοτε
πρόεδρο της δημοτικής – τοπικής κοινότητας καθώς και ο προϊστάμενος του
τμήματος στο οποίο υπάγεται οργανικά το κοιμητήριο βάσει του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Η είσπραξη των τελών, των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του
Κοιμητηρίου γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 19Ο – Υποχρεώσεις προσωπικού – Υπηρεσίας του Δήμου.
1. Την επί του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού των
Κοιμητηρίων εποπτεία ασκεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και
τις εντολές του Δημάρχου.
2. Το υπαλληλικό προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετεί στο
Δήμο πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους ευπροσήγορα

και με ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες
παρουσίας των παρευρισκομένων και με τον απαιτούμενο επιβαλλόμενο
σεβασμό και κατανόηση και να μη δίνει αφορμές για παράπονα ή
παρατηρήσεις. Απαγορεύεται δε κάθε είδους και μορφής σχέση ή ανάμειξη
(εξαρτημένη ή μη ) με εργολήπτες ή εργολάβους κηδειών ή ιδιώτες ή άλλους
παράγοντες με ενδιαφερόμενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου,
για τέλεση κηδειών, μνημόσυνων κλπ. Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονομική
ή εργασιακή τους σχέση με τα γραφεία κηδειών κλπ.
3. Η οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συναλλαγή και σχέση κατά τα
ανωτέρω αποτελεί βαρύ πειθαρχικό αδίκημα που επισύρει εκτός των
ποινικών ευθυνών και την ποινή της οριστικής απόλυσης του παραβάτη.
4. Η υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται:
- Να μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
- Να μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων των
κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση των τάφων των λοιπών τεχνικών
υποδομών και πρασίνου του κοιμητηρίου.
- Να μεριμνά για τη συντήρηση των κοιμητηρίων, ήτοι: συντήρηση και
ελαιοχρωματισμό των κτηρίων, συντήρηση διαδρόμων και κράσπεδων
τάφων, συντήρηση οδών και πλακόστρωτων πεζοδρομίων κλπ.
- Να μεριμνά για την περιποίηση του πρασίνου των κοινόχρηστων
χώρων του κοιμητηρίου.
5. Υποχρέωση του Δήμου είναι η γνωστοποίηση του παρόντος
Κανονισμού στους κατοίκους του Δήμου Λήμνου.
Άρθρο 20Ο – ώρες λειτουργίας
1. Τα Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
2. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιμητήρια απαγορεύεται η είσοδος
σε οποιονδήποτε.
Άρθρο 21Ο – Τήρηση βιβλίων
Για τη Διοίκηση και Διαχείριση του Δημοτικού Νεκροταφείου ο υπεύθυνος των
δημοτικών Κοιμητηρίων τηρεί τα εξής:

Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιασμών.

Βιβλίο οικογενειακών τάφων.

Βιβλίο ανακομιδής οστών.

Βιβλίο φυλασσομένων σε οστεοφυλάκια οστών.

Φάκελος αρχείου ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και ιατρικών
βεβαιώσεων θανάτου.

Σχεδιαγράμματα νεκροταφείων.
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 22Ο – Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
1. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό τέλη και δικαιώματα
καθώς και τα έσοδα γενικά των Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάση
του άρθρου 19 του από 24/9- 20/10/1958 ΒΔ «περί των προσόδων 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 από 17/5-15/6/1959 « περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται
επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των δαπανών της συντηρήσεως και
λειτουργίας των κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να υπερβούν
το σύνολο της αιτούμενης δαπάνης.
3. Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την
παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής
εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο Δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς
καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι
συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες.
4. Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων ισχύει για
όλους τους θανόντες ανεξαρτήτου φυλής και θρησκεύματος.
Άρθρο 23Ο – Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων
Τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών
κοιμητηρίων καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας και επιβάλλονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.
Με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.35.535/14-12-2011
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθορίζονται τα εξής τέλη και δικαιώματα δημοτικών
κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου:
α) Τέλος ταφής
β) Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης ταφής
γ) Τέλος εκταφής
δ) Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο
ε) Τέλος παραχώρησης οικογενειακού τάφου
στ) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο δικαιούχου
Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των τελών και δικαιωμάτων ταφής –
εκταφής βεβαιώνονται εξίσου σε όλους τους νόμιμους κληρονόμους.
Τα τέλη και τα δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24Ο
1. Για κάθε είδους έσοδα του Νεκροταφείου που δεν προέρχονται από τα
τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται και βεβαιώνονται οίκοθεν σαν έσοδα του
Δήμου.
2. Απαγορεύεται η είσοδος επαιτών και ατόμων που συνοδεύουν ζώα.
Απαγορεύεται η έκθεση πένθιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, η
εγκατάσταση διαφημίσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και οποιασδήποτε
μορφής πώλησης αντικειμένων, τόσο εντός όσο και επί του κοινοχρήστου
χώρου εκτός.
3. Κάθε είδους δωρεές δημοτών υπέρ του Δημοτικού Κοιμητηρίου
γίνονται αποδεκτές από το Δήμο, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, εφόσον δεν
αντίκειται στο Νόμο και την ηθική.
4. Τα Γραφεία Τελετών και Μνημοσυνών καθώς και όλοι οι διατηρούντες
τάφους στο Δημοτικό Κοιμητήριο, υποχρεούνται να τηρούν ότι προβλέπεται

στον παρόντα Κανονισμό και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της
αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς την καλαισθησία του και την ομοιομορφία του.
5. Τάφοι που χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και
υγείας πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους
χρήσεως εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζει η Υπηρεσία. Σε
διαφορετική περίπτωση οι εργασίες εκτελούνται από το δήμο με δαπάνες και
για λογαριασμό των υπόχρεων, εφαρμόζοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση
τα σχετικά περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως των δημοτικών Εσόδων,
διατάξεων.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο,
χωρίς την άδεια και έγκριση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 25Ο
Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό,
μπορούν αυτές να συμπεριληφθούν στα άρθρα του Κανονισμού, μετά από
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 26Ο
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει αμέσως μετά την έγκρισή και δημοσίευσή
του, όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Με την ψήφιση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, παύει να
ισχύει οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

