ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 362/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18801/20-9-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Βικέντιος Νικόλαος
13
14
Μήτσουρας Πέτρος
14
15
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
18
Γληγόρης Κων/νος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
Κακλαµάνη Αναστασία
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
22
Κατωπόδη Ευανθία
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη
της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση
ου
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου ενιαίου κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. (Σχετ. η υπ΄αριθ. 26/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
∆ηµήτριος Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τµ/τος Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αρ.
26/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά µε έγκριση σχεδίου ενιαίου κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων ∆ήµου
Λευκάδας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06, και ζήτησε την έγκρισή της, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 26/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 17570/31ης
η
8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, µετά την µαταίωση λόγω έλλειψης απαρτίας της 4 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. κατά την 27
Αυγούστου 2018, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Πολίτης Σπυρίδων
4.
5. Αρβανίτης Σπυρίδων
5.
6. Βικέντιος Νικόλαος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Τα θέµατα 2,3 και 4 της Η.∆. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ΕΠΖ για κατάρτιση σχεδίου ενιαίου κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, τακτικό µέλος Ε.Π.Ζ.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, τακτικό µέλος Ε.Π.Ζ. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η
οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 (παράγ. 8 του κεφ. ΙΙ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4144/2013) του
Ν. 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων») οι ∆ήµοι ασκούν αρµοδιότητες δηµιουργίας, συντήρησης και
λειτουργίας Κοιµητηρίων. Ο ∆ήµος Λευκάδας διοικεί και διαχειρίζεται τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια εντός των διοικητικών του ορίων, η
λειτουργία των οποίων διέπεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις διατάξεις Κανονισµού, ο οποίος έχει ως αντικείµενο την
καθιέρωση σχετικών κανόνων.
Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τη συνένωση των πρώην ΄΄Καποδιστριακών΄΄ ∆ήµων, περιήλθαν
πλέον στην αρµοδιότητα του νέου ΄΄Καλλικρατικού΄΄ ∆ήµου Λευκάδας εξήντα (60) Κοιµητήρια των ∆ήµων αυτών. Ο υφιστάµενος
Κανονισµός Λειτουργίας του 2003 αφορά το Κοιµητήριο της πόλης της Λευκάδας και δεν καλύπτει τη λειτουργία των υπολοίπων.
Υφίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για το σύνολο των Κοιµητηρίων του
∆ήµου.
Επιπλέον, µας γνωστοποιήθηκε η µε αριθµό 185/Α/2017 έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου των Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, σχετική µε τα Κοιµητήρια στο ∆ήµο Λευκάδας. Προς συµµόρφωση µε την έκθεση, ζητούνταν σειρά ενεργειών,
προκειµένου να υλοποιηθούν οι συστάσεις του Κεφαλαίου Ε αυτής. Οι απαιτούµενες από την έκθεση αλλαγές - συµπληρώσεις
απετέλεσαν αφορµή και συνέτειναν σε µία αναγκαία επικαιροποίηση του µέχρι σήµερα ισχύοντος Κανονισµού.
Η επιλογή της σύνταξης νέου Κανονισµού, παρότι περισσότερο χρονοβόρα και κοπιώδης, συµβάλλει αναµφίβολα σε µια πιο
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των θεµάτων, που δεν επιτυγχάνεται µε τροποποιήσεις ή προσθήκες. Αποφασίστηκε έτσι η σύνταξη
του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και δροµολογείται η διαδικασία για έγκριση από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του
άρθρου 4, παράγ. 1 του Α.Ν. 582/1968, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη. Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παράγ. 1.Β., περ.
ν), του Ν. 3852/2010, στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περιλαµβάνεται η εισήγηση προς το ∆.Σ. «του σχεδίου
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.».
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουµε σχέδιο του νέου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Λευκάδας και
παρακαλούµε, όπως γνωµοδοτήσετε σχετικά.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 (παράγ. 8 του κεφ. ΙΙ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4144/2013)
του Ν. 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων») οι ∆ήµοι ασκούν αρµοδιότητες δηµιουργίας, συντήρησης και
λειτουργίας Κοιµητηρίων.
Ο ∆ήµος Λευκάδας διοικεί και διαχειρίζεται τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια εντός των διοικητικών του ορίων, η λειτουργία των
οποίων διέπεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις διατάξεις του παρόντα κανονισµού, που έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση
σχετικών κανόνων.
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Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Λευκάδας εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 και του άρθρου 4, παράγ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται από τις παρακάτω
διατάξεις:
1.
Του Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ 42/Α΄), «Περί Ιερών Ναών & Εφηµερίων».
2.
Του Α.Ν. 445/1968 (ΦΕΚ 130/Α΄), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών».
3.
Του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α΄), «Περί δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων».
4.
Του Π.∆. 210/1975 (ΦΕΚ 63/Α΄), «Περί ταριχεύσεως µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».
5.
Του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α'), «Περί ληξιαρχικών πράξεων».
6.
Του Ν. 547/1977 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄), «Περί ∆ιοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων».
7.
Της Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/Β΄), «Περί όρων ιδρύσεως κοιµητηρίων».
8.
Του Π.∆. 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α΄), «Περί καθορισµού αποστάσεων δια την ίδρυσιν κοιµητηρίων».
9.
Του Ν. 1315/1983 (ΦΕΚ 3/Α΄), «Κύρωση της Συµβάσεως 80/26-10-1973 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την µεταφορά
των ανθρωπίνων σορών µεταξύ των Κρατών Μελών του».
10. Του Β.∆. της 20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α΄), «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
11. Του Β.∆. της 15-06-1959, (ΦΕΚ 114/Α΄), «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
12. Του Β.∆. 542/1961 (ΦΕΚ 136/Α΄), «Περί των τηρητέων υπό των ∆ήµων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών»,
όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.
13. Του Ν.∆. 318/1969, (ΦΕΚ 212/Α΄), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων»: άρθρο 11.
14. Του Ν.∆. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄), «Περί Κώδικος εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΄΄Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων΄΄ (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.
15. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»): άρθρο 75, παράγ. 10 του κεφ. Ι.β και
παράγ. 8 του κεφ. ΙΙ.
16. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
17. Του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ 241/Α΄), «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
18. Του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α΄), «Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
19. Των άρθρων 35, 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.
20. Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα.
21. Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/Β΄/2012).
22.
Του κάθε σχετικού νόµου γενικά, που δεν έχει καταργηθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 1 - - - ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
1. Κοιµητήρια ονοµάζονται εδαφικές περιοχές, που χρησιµοποιούνται για την ταφή ανθρώπινων πτωµάτων, τµηµάτων αυτών ή
οστών (άρθρο 1, παράγ. 1, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978).
2. Τα Κοιµητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά µνηµεία χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του
Αστικού Κώδικα και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόµων σχέσεων, όπως η εκποίηση, η µίσθωση, η χρησικτησία, η
κατάσχεση και η υποθήκευση. Σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό
δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα κατά άρθρο 3, παράγ. 1, Α.Ν. 582/1968) για ορισµένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού
τάφου).
3. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από το ∆ήµο, αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση άδειας χρήσης
δηµοτικού πράγµατος. Οι σχετικές πράξεις του ∆ήµου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
4. 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 κ.ά.) και καθολικούς (κληρονοµιά,
διαθήκη κ.ά.) διαδόχους του (άρθρο 3, παράγ. 2, Α.Ν. 582/1968).
ΑΡΘΡΟ 2 - - - ΜΗ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Κατά τις διατάξεις του Ν. 547/1977 και του Α.Ν. 1369/1938, οι µη ενοριακοί κοιµητηριακοί Ναοί των ∆ήµων εδρών Νοµών
ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆ήµων αυτών, οι δε λοιποί µη ενοριακοί κοιµητηριακοί Ναοί των Κοινοτήτων ανήκουν στους
πλησιέστερους ενοριακούς Ναούς. Η εκ του ∆ήµου διοίκηση και οικονοµική διαχείριση των Ναών και της περιουσίας τους
ασκείται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έσοδα από δικαιώµατα ιεροπραξιών
ή από διαχείριση της περιουσίας, διατίθενται πρωτίστως για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, και εν γένει
διατήρηση των Ναών σε καλή κατάσταση, καθώς επίσης και για τις ανάγκες των Κοιµητηρίων και των επεκτάσεών τους.
ΑΡΘΡΟ 3 - - - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ
Στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια ενταφιάζονται πρόσωπα θανόντα, ανεξαρτήτως δηµοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Για
τον ενταφιασµό µη ορθόδοξων χριστιανών ή αλλόθρησκων καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος εντός των Κοιµητηρίων (άρθρο 6, Α.Ν.
582/1968).
ΑΡΘΡΟ 4 - - - ΤΑΦΗ
1. Η ταφή των νεκρών γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας, ενώ έλεγχος ασκείται στα Κοιµητήρια από
τις οικείες Υγειονοµικές Υπηρεσίες.
2. Ο ενταφιασµός του νεκρού επιτρέπεται µετά την πάροδο δώδεκα (12) ωρών από τον νοµίµως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε
περίπτωση νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτή. Ενταφιασµός νεκρού δεν γίνεται εάν δεν προσκοµισθεί στον υπεύθυνο του
Κοιµητηρίου η άδεια ταφής που χορηγείται από το ∆ήµαρχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του και καταχωρείται στο σώµα της
ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Ταυτόχρονα σηµειώνεται και ο αριθµός τάφου (οικογενειακού ή τετραετούς χρήσης) που
παραχωρείται ή συντελείται η ταφή.
3. Ο ενταφιασµός θανόντων από νοσήµατα υπαγόµενα στο ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο των
Κοιµητηρίων.
ΑΡΘΡΟ 5 - - - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ
1. Οι παραχωρούµενοι χώροι (τάφοι) στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια καθορίζονται από σχεδιαγράµµατα, που εκπονούνται από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου και έχουν την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εφαρµόζονται, όπως και η ρυµοτοµία των
χώρων, χωρίς καµία παρέκκλιση από τις υπηρεσίες των Κοιµητηρίων.
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2. ∆εν επιτρέπεται καµία προσθήκη ή επέκταση τάφου σε βάρος της ρυµοτοµίας.
ΑΡΘΡΟ 6 - - - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΩΝ
1. Οι τάφοι έχουν διαστάσεις για τους ενήλικες µήκους 2,20µ. και πλάτους 1,00µ. Γενικό βάθος 1,80µ. Ο πυθµένας να βρίσκεται
1,00µ. χαµηλότερα της στάθµης παρακείµενης οδού. Για τα παιδιά οι διαστάσεις είναι: µήκος 1,10µ. και πλάτος 0,50µ.
2. Οι τάφοι µετά την εναπόθεση του νεκρού θα πληρούνται µε γαιώδη υλικά έως την επιφάνεια και πέραν αυτής θα σχηµατίζεται
γαιόλοφος 0,25µ. περίπου.

3.
4.
5.
6.
7.

ΑΡΘΡΟ 7 - - - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΟΙ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Οι τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι οικογενειακοί τάφοι και στη δεύτερη οι τάφοι τετραετούς
χρήσης. Υφίστανται ή µη, κατά τις δυνατότητες του Κοιµητηρίου και χωροθετούνται κατά κατηγορία σε προβλεπόµενους
χώρους αυτού.
2. Όταν η ευρύτητα του χώρου το επιτρέπει δύναται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων µε τη καταβολή του καθορισµένου
δικαιώµατος.
Η σύσταση του οικογενειακού τάφου ενεργείται µετά από αίτηση και µόνο στο όνοµα του αιτούντος - ενδιαφερόµενου φυσικού
προσώπου. Θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µετά την υπογραφή της σχετικής πράξης παραχωρητηρίου και την εξόφληση του
σχετικού δικαιώµατος.
Απαγορεύεται η παραχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή περισσότερα άτοµα.
Η παραχώρηση τάφου τετραετούς χρήσης ενεργείται µε καταβολή καθορισµένου δικαιώµατος, κατόπιν υποβολής αίτησης και
υπεύθυνης δήλωσης, ανάληψης υποχρέωσης για ανακοµιδή των οστών µετά την παρέλευση τεσσάρων ετών.
Η παραχώρηση τάφου τετραετούς χρήσης συντελείται κατόπιν σχετικής έγκρισης και µε την εξόφληση του σχετικού δικαιώµατος.
Απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισµός και µετατροπή τάφου τετραετούς χρήσης σε οικογενειακό.

ΑΡΘΡΟ 8 - - - ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
∆ικαίωµα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν:
Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος)
Ο/Η σύζυγος αυτού
Οι κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντες και κατιόντες αυτού
Τα νόµιµα, θετά, νοµιµοποιηθέντα αναγνωρισµένα δικαστικά και εξώδικα υιοθετηθέντα τέκνα του αρχικού δικαιούχου, καθώς και
οι σύζυγοι και οι κατιόντες αυτών
• Ο πατέρας και η µητέρα του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
• Τα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια (άγαµοι & άτεκνοι), κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του
αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου αυτού ή ενός εκ των κατιόντων αυτού
(άρθρο 3, παράγ. 3, Α.Ν. 582/1968)
• Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό
τάφο και προσώπων συνδεοµένων µε τον αρχικό δικαιούχο ή τον/την σύζυγο αυτού και µε άλλο βαθµό συγγένειας εξ αίµατος ή
αγχιστείας, κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του αρχικού δικαιούχου και αν αυτός δεν υπάρχει, έγγραφη συγκατάθεση του/της
συζύγου αυτού ή ενός εκ των κατιόντων αυτού και υπό τον όρο καταβολής ιδιαίτερου δικαιώµατος, όχι µικρότερου από το ήµισυ
του απαιτούµενου ποσού, για την παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3, παράγ. 3, Α.Ν.
582/1968)
• Το άτοµο µε το οποίο ο αρχικός δικαιούχος ή κατιόν αυτού έχει συνάψει Σύµφωνο Συµβίωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4356/2015 ή
τον Ν. 3719/2008 και µόνο εφόσον και τα δύο µέρη του συµφώνου έχουν συνάψει συµβολαιογραφική πράξη υπαγωγής στον Ν.
4356/2015
2. Οι διαζευγµένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που κάνουν νέο γάµο ύστερα από λύση του προηγουµένου από θάνατο του
δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωµα χρήσης και ταφής στους οικογενειακούς τάφους.
3. Ο βαθµός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται από έγγραφο ∆ηµοτικής Αρχής ή ένορκη βεβαίωση δύο
µαρτύρων ενώπιον Συµβολαιογράφου.
1.
•
•
•
•

ΑΡΘΡΟ 9 - - - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Με πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύνανται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, τιµής ένεκεν, για να θάβονται πρόσωπα
και µόνον αυτά, µε εθνική, κοινωνική, πολιτική ή πολιτιστική δράση, που πρόσφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο Έθνος ή την τοπική
κοινωνία. Η παραχώρηση αυτή δεν δηµιουργεί και προϋποθέσεις ταφής συγγενών τους µεταγενέστερα.
ΑΡΘΡΟ 10 - - - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
1. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι, περιέρχονται στο ∆ήµο και διατίθενται από αυτόν µετά τη παρέλευση
τουλάχιστον πενταετίας από το τελευταίο ενταφιασµό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, δύναται αυτοί να αναζητούνται
και αν υπάρχουν να καταθέτουν στοιχεία εντός προθεσµίας, που να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους κατά το άρθρο 8.
2. Τάφοι για τους οποίους δεν υφίσταται νόµιµος τίτλος (πράξη παραχωρητηρίου) και εξόφληση του σχετικού δικαιώµατος ή δεν
υπάρχει ανταπόκριση των χρηστών σε κλήση των Υπηρεσιών του Κοιµητηρίου, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ήµο, µετά την
πενταετία από τον τελευταίο ενταφιασµό.
3. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται του δικαιώµατός τους, περιέρχονται αυτοδικαίως στο ∆ήµο Λευκάδας,
ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα.
ΑΡΘΡΟ 11 - - - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ
Κατόπιν απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξαιρούνται της κατάργησης και της ελεύθερης διάθεσης, οικογενειακοί τάφοι:
1. Ιστορικών προσώπων, καθώς και προσώπων µε εθνική, κοινωνική, πολιτική ή πολιτιστική δράση και προσφορά.
2. Που χαρακτηρίζονται σαν καλλιτεχνικά έργα, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 12 - - - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΦΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 9 & ΑΡΘΡΟΥ 11
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται εκ µέρους του ∆ήµου για προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση τάφων και
µνηµείων:
1. Ιστορικών προσώπων και προσώπων µε εθνική, κοινωνική, πολιτική ή πολιτιστική δράση και προσφορά.
2. Χαρακτηρισµένων ως καλλιτεχνικά έργα.
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ΑΡΘΡΟ 13 - - - ΕΚΤΑΦΕΣ – ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΕΣ
1. Η εκταφή των νεκρών για διαφόρους λόγους απαγορεύεται πριν παρέλθει τετραετία, εκτός και πρόκειται για αυτοψία κατόπιν
άδειας του Εισαγγελέα.
2. Η εκταφή θανόντων από νοσήµατα υπαγόµενα στο ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό απαγορεύεται πριν την παρέλευση δεκαετίας.
3. Η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακοµιδή των οστών των νεκρών απαγορεύεται σε περίπτωση απουσίας των
δικαιούχων των τάφων αυτών, εκτός και αν αυτοί δεν υφίστανται ή δεν ανταποκρίνονται στις κατά τον παρόντα Κανονισµό
υποχρεώσεις τους.
4. Η εκταφή των νεκρών, και η ανακοµιδή των οστών, γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας, ενώ έλεγχος
ασκείται στα Κοιµητήρια από τις οικείες Υγειονοµικές Υπηρεσίες.
5. Για την ανακοµιδή καταβάλλεται καθορισµένο τέλος.
ΑΡΘΡΟ 14 - - - ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΣΤΩΝ
1. Η ανακοµιδή των οστών (εκταφή και µεταφορά τους σε άλλο τάφο ή στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο) ενεργείται υποχρεωτικά
από τους τάφους τετραετούς χρήσης µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ταφή, είτε από τον αιτούντα παραχώρησης
τάφου, είτε από συγγενείς, κληρονόµους κλπ του νεκρού.
2. Με ευθύνη των υπηρεσιών του Κοιµητηρίου, κατά τον ενταφιασµό, γνωστοποιούνται στους οικείους του θανόντος (αιτούντα
παραχώρησης τάφου, συγγενείς, κληρονόµους κλπ) και αναλαµβάνονται εγγράφως και µε Υπεύθυνη ∆ήλωση, οι υποχρεώσεις
του παρόντος άρθρου και οι συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής των.
3. Παράταση επιτρέπεται µόνο για ένα (1) έτος µε απόφαση ∆ηµάρχου και ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και
επί καταβολής προκαταβολικά δικαιώµατος παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 15 - - - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ
1. Σε περίπτωση παρέλευσης των προθεσµιών του άρθρου 14, χωρίς οι υπόχρεοι (αιτών παραχώρησης τάφου, συγγενείς,
κληρονόµοι κλπ) να έχουν ενεργήσει για την πραγµατοποίηση της ανακοµιδής (παρά την Υπεύθυνη ∆ήλωση και την ανάληψη της
σχετικής υποχρέωσης), ο ∆ήµος ειδοποιεί εγγράφως και µε απόδειξη τους υπόχρεους να προβούν στις προβλεπόµενες
ενέργειες, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) ηµερών.
2. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας των 30 ηµερών, ο ∆ήµος απευθύνεται σε νοµίµως λειτουργούντα Γραφεία Τελετών
για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας και µεταφορά των οστών στο Χωνευτήριο (καθώς δεν υφίσταται η δυνατότητα
παροχής της σχετικής υπηρεσίας), µε καταλογισµό της σχετικής δαπάνης στους υπόχρεους.
3. Η τυχόν καθυστερηµένη εµφάνιση των υπόχρεων, δεν τους απαλλάσσει από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που στο µεταξύ έχουν
ήδη δηµιουργηθεί.
4. Κάθε είδους κατασκευές, αντικείµενα και υλικά που κατά την εκταφή δεν παραληφθούν από τους ενδιαφερόµενους συγγενείς,
περιέρχονται στο ∆ήµο, αποτελώντας περιουσία του. Αυτά, είτε εκποιούνται σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, είτε γίνεται
αποκοµιδή και απόρριψή τους.
5. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για ανακοµιδή των οστών νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώµα τούτου δεν είναι διαλυµένο, τότε
παρατείνεται η ταφή για τη τέλεια διάλυσή του.
ΑΡΘΡΟ 16 - - - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ – ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ
1. Οστεοφυλάκιο ονοµάζεται οποιοσδήποτε στεγασµένος ή κλειστός χώρος εντός του κοιµητηρίου, που περιλαµβάνει κατάλληλες
υποδοχές για την φύλαξη των οστών των ανακοµιζοµένων νεκρών.
2. Χωνευτήριο ονοµάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιµητηρίου, που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακοµιζοµένων
νεκρών.
ΑΡΘΡΟ 17 - - - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
1. Το Οστεοφυλάκιο περιλαµβάνει κατάλληλες υποδοχές - θυρίδες µε εξωτερικά θυρόφυλλα εντός των οποίων εισέρχονται
κατάλληλα κιβώτια µε τα οστά, καλούµενα οστεοθήκες.
2. Οι διαστάσεις των θυρίδων είναι 0,30x0,30x0,55.
3. Οι θυρίδες είναι αριθµηµένες και ο υπάλληλος ενηµερώνει βιβλίο, µε ηµεροµηνία και στοιχεία ταυτότητας (επώνυµο, όνοµα κλπ)
του νεκρού του οποίου τα οστά τοποθετούνται προς φύλαξη.
4. Το Οστεοφυλάκιο οφείλει να φωτίζεται και να αερίζεται.
ΑΡΘΡΟ 18 - - - ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του Κοιµητηρίου στο Οστεοφυλάκιο και µέσα σε οστεοθήκες, τις
οποίες προµηθεύεται ο ενδιαφερόµενος συγγενής, κληρονόµος, κλπ.
2. ∆ύναται τα ανακοµιδόµενα οστά να µεταφερθούν προς εναπόθεση εντός οικογενειακών τάφων κατόπιν αιτήσεως συγγενών,
κληρονόµων, κλπ.
3. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό δικαίωµα χρήσης Οστεοφυλακίου ανά έτος, όπως τούτο καθορίζεται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Εάν το δικαίωµα αυτό δεν καταβληθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, τα οστά µεταφέρονται χωρίς άλλη ειδοποίηση
από την υπηρεσία του Κοιµητηρίου στο Χωνευτήριο.
ΑΡΘΡΟ 19 - - - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ
Τα οστά παραµένουν προς φύλαξη στο Οστεοφυλάκιο για τρία (3) χρόνια, αφού προηγουµένως καταβληθεί το
καθορισµένο αντίτιµο σε ετήσιες δόσεις. Είναι δυνατή κάποια παράταση, κατόπιν αιτήσεως των οικείων και εφόσον διατίθενται
θυρίδες. Εάν στο τέλος του χρόνου φύλαξης δεν εµφανισθεί οικείος για να τα παραλάβει, τότε τα οστά εναποτίθενται στο
Χωνευτήριο.

ΑΡΘΡΟ 20 - - - ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
1. Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή σορού στον Ψυκτικό Θάλαµο χωρίς φέρετρο.
2. Κάθε φέρετρο πρέπει απαραιτήτως να φέρει καρτέλα µε τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντα, τα στοιχεία του Γραφείου Τελετών,
καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.
3. Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή της σορού από τον Ψυκτικό Θάλαµο, ο υπάλληλος του Γραφείου Τελετών επιδεικνύει στον
υπεύθυνο του Κοιµητηρίου έγγραφο µε τα στοιχεία του νεκρού (ταυτότητα, πιστοποιητικό θανάτου κλπ), υπογράφει στο Βιβλίο
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Ψυκτικού Θαλάµου όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ίδιου, η ηµεροµηνία και ώρα εισαγωγής-εξαγωγής, το ονοµατεπώνυµο
του θανόντα, η επωνυµία του Γραφείου Τελετών και το σύνολο των τελών χρήσης.
4. Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή σορού χαρακτηρισµένης ως αζήτητης στο Ψυκτικό Θάλαµο αν δεν έχει προσκοµισθεί πρώτα η
απαραίτητη εισαγγελική εντολή.
5. Ο χώρος που είναι εγκατεστηµένος ο Ψυκτικός Θάλαµος απαγορεύεται να χρησιµοποιείται ως χώρος προετοιµασίας, στολισµού
κλπ.
ΑΡΘΡΟ 21 - - - ΜΝΗΜΕΙΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Τα µνηµεία στα Κοιµητήρια κατασκευάζονται µε δαπάνη και ευθύνη των χρηστών-ιδιωτών, αποκλειστικά εντός των ορίων που
τίθενται από τη ρυµοτοµία και τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα του Κοιµητηρίου, µε την επίβλεψη των υπευθύνων του
Κοιµητηρίου.
2. Το µέγιστο ύψος των κατασκευών δεν ξεπερνά το 1,20 µ. µετρούµενο από του δαπέδου των πέριξ διαδρόµων – οδών
πρόσβασης. Εξαιρείται η κατασκευή του σταυρού µε µέγιστο ύψος 2,20 µ. Απαγορεύονται στέγαστρα, πέργκολες, τέντες και
άλλες ανάλογες κατασκευές.
3. Για την εκτέλεση έργων διαµόρφωσης, κατασκευής, διακόσµησης ή συντήρησης, των µνηµείων των Κοιµητηρίων απαιτείται: α)
καταβολή τέλους εργασιών και β) υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου αίτησης και σχεδίων - τεχνικής έκθεσης, όπου
περιλαµβάνονται υποχρεωτικά διαστάσεις, είδος υλικών και χρονοδιάγραµµα. Η Τ.Υ. σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο
Κοιµητηρίου ελέγχει τα υποβληθέντα, σε ότι αφορά τις διαστάσεις των µνηµείων, την τήρηση της ρυµοτοµίας, των σχετικών όρων
ή περιορισµών. Ακολούθως, προβαίνει σε έγκριση χορηγώντας τη σχετική άδεια που προβλέπεται µε την 227/20-06-2011
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. ∆ιαφορετικά, υποδεικνύεται διόρθωση ή απορρίπτεται η αίτηση.
4. Για την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών θα προσκοµίζεται και θα επιδεικνύεται, υποχρεωτικά, στον εκάστοτε υπεύθυνο του
Κοιµητηρίου ή την ∆ηµοτική Αστυνοµία, η χορηγηθείσα άδεια εργασιών από την Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο εκάστοτε υπεύθυνος του
Κοιµητηρίου, ενηµερώνει την Τεχνική Υπηρεσία προκειµένου ο υπογράφων την άδεια αρµόδιος µηχανικός, να ελέγξει,
επιβεβαιώσει ή υποδείξει την ορθή εφαρµογή της χορηγηθείσας άδειας.
5. Σε περίπτωση µη ύπαρξης άδειας ή µη τήρησης των προβλεπόµενων από την άδεια όρων (µε εισήγηση ή έκθεση αυτοψίας του
µηχανικού, κατά την 227/2011 Απόφ. ∆.Σ.), διακόπτονται οι εργασίες, κατεδαφίζονται οι αυθαίρετες κατασκευές και επιβάλλεται
πρόστιµο.
6. Όλες οι εργασίες εκτελούνται µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, υπό την επίβλεψη του
εκάστοτε υπεύθυνου του Κοιµητηρίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας. Επιπλέον, οι εργασίες και κάθε
δραστηριότητα υλοποιούνται µε τη δέουσα προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζηµιών ή ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 22 - - - ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η τάξη, η καθαριότητα, η συνολική εικόνα γενικότερα του Κοιµητηρίου αντικατοπτρίζει το πολιτιστικό επίπεδο της τοπικής
κοινωνίας που αναφέρεται σ’ αυτό, καθώς και τον οφειλόµενο σεβασµό της προς τους νεκρούς. Τα ανωτέρω αποτελούν
αναµφίβολα συλλογική ευθύνη των υπηρεσιών του ∆ήµου, των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο (γραφεία
τελετών, εργολάβοι, τεχνίτες, κλπ), των χρηστών και των επισκεπτών, που οφείλουν να συµβάλλουν σε ένα στόχο ευπρέπειας και
πολιτισµού.
Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η είσοδος, κυκλοφορία και παραµονή στα Κοιµητήρια οποιουδήποτε οχήµατος (αυτοκίνητο, µοτοποδήλατο,
ποδήλατο) επαγγελµατιών, χρηστών ή επισκεπτών που δεν διαθέτει τη σχετική άδεια από το ∆ήµο. Για κάθε αναγκαία ή ειδική
περίπτωση, έκτακτη ή µη, θα ενηµερώνεται και θα επιλαµβάνεται ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου.
2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση, εντός των Κοιµητηρίων και επί των περιφράξεών του, οποιασδήποτε διαφηµιστικής πινακίδας. Τα
αγγελτήρια των τελετών και οι εκκλησιαστικές ανακοινώσεις θα τοποθετούνται σε προκαθορισµένα σηµεία.
3. Απαγορεύεται η επαιτεία, η εγκατάσταση µικροπωλητών, η πώληση κεριών κ.λπ. στους χώρους ή τις εισόδους των Κοιµητηρίων.
4. Απαγορεύεται η φύτευση λουλουδιών ή δέντρων, η τοποθέτηση γλαστρών, κατασκευών, αντικειµένων, αλλά και κάθε προσθήκη,
πέραν των ορίων των µνηµείων, που αυθαιρέτως επεκτείνουν το δικαιούµενο από τον τάφο χώρο σε βάρος της ρυµοτοµίας,
καταλαµβάνοντας διαδρόµους – οδούς πρόσβασης ή κοινόχρηστους χώρους. Όλα τα παραπάνω αποµακρύνονται και
απορρίπτονται.
5. Απαγορεύεται η είσοδος: σε άτοµα που βρίσκονται σε µέθη ή µε άσεµνη περιβολή, σε παιδιά κάτω των 12 ετών εάν δεν
συνοδεύονται από ενήλικα, σε οποιονδήποτε συνοδεύεται από ζώο συντροφιάς.
6. Απαγορεύεται η εντός των Κοιµητηρίων εισαγωγή, από επαγγελµατίες (Γραφεία Τελετών, εργολάβοι, τεχνίτες, κλπ), χρήστες ή
επισκέπτες ακατέργαστων υλικών (µάρµαρα, πέτρες, µέταλλα κ.ά.) και κατεργασία αυτών, για διαµόρφωση, κατασκευή,
διακόσµηση ή συντήρηση µνηµείων. Επιτρέπονται µόνο τεχνικές εργασίες συναρµολόγησης και τοποθέτησης των υλικών.
7. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη από επαγγελµατίες (Γραφεία Τελετών, εργολάβοι, τεχνίτες, κλπ), χρήστες και επισκέπτες των πάσης
φύσεως υλικών, µπαζών ή απορριµµάτων, που χρησιµοποιήθηκαν και απέµειναν στο χώρο.
8. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών διαµόρφωσης, κατασκευής, διακόσµησης ή συντήρησης µνηµείων, κατά το διάστηµα από
Παρασκευή πριν την Κυριακή των Βαΐων έως και την Τετάρτη µετά το Πάσχα. Επιτρέπονται µόνο εργασίες καθαρισµού και
ευπρεπισµού.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας κάθε είδους όµορης κατασκευής από βλάβες ή
ρύπανση. Κατά την προσωρινή εναπόθεση και µίξη των προς χρήση υλικών (χώµα, άµµος, ασβέστης, τσιµέντο, κλπ), αυτή θα
πρέπει να γίνεται επάνω σε χοντρό αδιάβροχο µουσαµά ή άλλο παρόµοιο υλικό, για την πλήρη προστασία του εδάφους ή της
κατασκευής του δαπέδου (πλακόστρωση, ασφαλτόστρωση, τσιµεντόστρωση κλπ). Γειτονικά µνηµεία, τάφοι και κάθε κατασκευή ή
αντικείµενο, επίσης καλύπτονται µε κατάλληλο στεγανό υλικό (π.χ. νάιλον) για να προστατευθούν. Βλάβες, φθορές ή ρύπανση
αποκαθίστανται ή αποζηµιώνονται από τους υπαίτιους.
2. Τα Γραφεία Τελετών υποχρεούνται να καταθέτουν στην Υπηρεσία Κοιµητηρίων του ∆ήµου την άδεια λειτουργίας τους, να
δηλώνουν τα ονόµατα των συνεργατών τους και να ενηµερώνουν για την οποιαδήποτε αλλαγή.
3. Οι επαγγελµατίες (γραφεία τελετών, εργολάβοι, τεχνίτες, κλπ), χρήστες και επισκέπτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων, τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου και των
εκάστοτε υπευθύνων των Κοιµητηρίων.
4. Oι χρήστες ή οι συγγενείς του θανόντος υποχρεούνται σε τακτική καθαριότητα των µνηµείων.
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Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η µη συµµόρφωση όλων των εµπλεκόµενων στον παρόντα Κανονισµό και στις παραπάνω απαγορεύσεις και
υποχρεώσεις, αποτελεί παράβαση και µε απόφαση ∆ηµάρχου ή αρµόδιου Αντιδηµάρχου, επιβάλλονται πρόστιµα ύψους από 100
€ έως 400 €, τα οποία καταβάλλονται στην υπηρεσία του ∆ήµου εντός ενός (1) µηνός, διαφορετικά βεβαιώνονται σύµφωνα µε το
Νόµο, µη αποκλειόµενης της όποιας ποινικής ή αστικής ευθύνης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ειδικότερα για τις παρακάτω περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιµα ως εξής:
1. Για µη συµµόρφωση στο άρθρο 21 παράγ. 5, …...
200 € - 400 €
2. Για παραβίαση του άρθρου 22 παράγ. Α6, ………
200 € - 300 €
150 € - 300 €
3. Για παραβίαση του άρθρου 22 παράγ. Α7, ………
4. Για παραβίαση του άρθρου 22 παράγ. Α8, ………
150 €
200 € - 300 €
5. Για µη τήρηση του άρθρου 22 παράγ. Β1, ……….
η
Το ύψος των προστίµων δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ισχύ από την 1
Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
ΑΡΘΡΟ 23 - - - ΥΨΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΕΛΩΝ
Το ύψος των δικαιωµάτων και των τελών καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω και δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε
η
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ισχύ από την 1 Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
1. ∆ικαίωµα παραχώρησης οικογενειακού τάφου ……………………………………………
500,00 €
2. ∆ικαίωµα παραχώρησης τάφου τετραετούς χρήσης ……………………………………..
100,00 €
3. ∆ικαίωµα παράτασης παραχώρησης τάφου τετραετούς χρήσης για ένα (1) έτος …….
50,00 €
4. Τέλος ανακοµιδής …………………………………………………………………………….
50,00 €
5. ∆ικαίωµα χρήσης Οστεοφυλακίου για ένα (1) έτος ……………………………………….
50,00 €
6. ∆ικαίωµα ηµερήσιας χρήσης ψυκτικού θαλάµου …………………………………………
30,00 €
7. Τέλος άδειας εργασιών ………………………………………………………………………
30,00 €
8. ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών …………………………………………………………………….
100,00 €
ΑΡΘΡΟ 24 - - - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΕΛΩΝ
Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών και δικαιωµάτων των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων:
1. Οι τρόφιµοι του Γηροκοµείου Λευκάδας µετά από αίτηµα του Ιδρύµατος.
2. Οι οικονοµικά αδύναµοι πολίτες µετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΡΘΡΟ 25 - - - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για τη ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
Βιβλίο ενεργούµενων ενταφιασµών
Βιβλίο οικογενειακών τάφων
Βιβλίο τάφων τετραετούς χρήσης και παρατάσεων
Βιβλίο ενεργούµενων ανακοµιδών
Βιβλίο εισαγωγής οστών προς φύλαξη στο Οστεοφυλάκιο και παρατάσεων
Βιβλίο εισαγωγής οστών στο Χωνευτήριο
Βιβλίο Ψυκτικού Θαλάµου
Βιβλίο αλληλογραφίας

ΑΡΘΡΟ 26 - - - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Τα Κοιµητήρια λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. ∆ύναται µε απόφαση
∆ηµάρχου ή αρµόδιου Αντιδηµάρχου να καθορίζεται σταθερό ωράριο λειτουργίας ανάλογα µε τη χρονική περίοδο.
2. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιµητήρια απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 27 - - - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Η διοίκηση και διαχείριση του ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων ασκείται από το ∆ήµο Λευκάδας, τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου και τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας.
2. Αρµοδιότητες διαχείρισης, τήρησης και εφαρµογής του πλαισίου λειτουργίας των Κοιµητηρίων ασκούνται από:
• Τον Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο υπεύθυνο λειτουργίας Κοιµητηρίων, όπως αυτός ορίζεται µε Απόφαση ∆ηµάρχου
στην οποία µεταβιβάζονται οι σχετικές αρµοδιότητες.
• Τους Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων – Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, µε
αρµοδιότητες επί των Κοιµητηρίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 82, παράγ. στ) και άρθρο 83
του Ν. 3852/2010.
• Τις Υπηρεσίες του ∆ήµου µε τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες (∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφεία), τους υπαλλήλους και το
εργατοτεχνικό προσωπικό, που υπάγονται σε αυτές και που φέρουν - ασκούν αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων, κατά τα
προβλεπόµενα στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου.
3. Η µέριµνα για την επιβολή και βεβαίωση των τελών, των δικαιωµάτων, των προστίµων και των λοιπών εσόδων των Κοιµητηρίων
γίνεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους, η δε είσπραξη από την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆.
της 15-06-1959.
ΑΡΘΡΟ 28 - - - ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης έγκρισής του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και το σχετικό έλεγχο νοµιµότητας, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούµενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε
αυτόν.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση,
οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά & εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
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την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων ∆ήµου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 26/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την αναβολή της λήψης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 362/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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