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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            
 

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 514   

                                ======================== 

                     (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 16) 

                     =============================== 

Περίληψη: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων Ηρακλείου. 

===================================================== 
 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  

Ηρακλείου  σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 και  ώρα 19.30  ύστερα  από  την 

αριθμ. 18722/23.7.2003 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αληγιζάκη – Νικολαϊδη Βιργινία, Αστρινάκης Νικήτας, Βαρδαβάς Φαίδων, Βασιλάκης 

Εμμανουήλ, Βασιλειάδης Γεώργιος, Βιτώρος Γεώργιος, Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, 

Γκίζης Νικόλαος, Δημητρίου Γεώργιος, Δροσίτης Ιωάννης, Ζερβάκης Νικόλαος, 

Θεοδωράκης Εμμανουήλ, Καμπανός Κων/νος, Καραναστάσης Μάρκος, Καραντινός 

Γεώργιος, Καρατζάνης Δημήτριος, Καρτεράκης Μιχαήλ, Κεφαλογιάννης Νικόλαος, 

Κόκορη – Παπαδάκη Ελένη,  Λυρώνης Ιωάννης, Μακαρώνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης 

Κων/νος, Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μελάς Χρήστος, Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, Ξημέρης 

Βασίλειος, Ορφανός Στυλιανός, Παγωμένος Εμμανουήλ, Παρασύρης Γεώργιος, Πασπάτης 

Γρηγόριος, Ροκαδάκης Γρηγόριος, Σαρρής Επαμεινώνδας, Σερπετσιδάκης Ιωάννης, 

Σκραφνάκης Γιάννης, Σμαραγδάκης  Νίκος, Σπανάκης Δημήτριος, Σχοιναράκη Αγγέλα, 

Τζωρακολευθεράκης Νίκος, Χατζάκης Κων/νος, Χιωτάκης Μιχαήλ, Χονδράκης 

Νικόλαος. 

Οι  απουσιάζοντες  κλήθηκαν  νόμιμα  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 18722/23.7.2003 

πρόσκληση του κ. Προέδρου και είναι οι κ.κ. Δημητρίου Γ., Λυρώνης Ι., Μιχελογιαννάκης 

Ι. και Τζωρακολευθεράκης Ν.    

 

Παρόντες   επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι   του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του 

Δήμου, Δημήτρης  Ζαχαριουδάκης και Εμμ. Κεφάκης. 

 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

             

Θ Ε Μ Α :  3ο 

   

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου το περιεχόμενο της αριθμ. 174/03 αποφάσεως 

της Δημαρχιακής Επιτροπής που έχει ως εξής: 
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            «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 174 

    (Αριθμός πρακτικού  24) 

      Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ.  

Φαίδωνα Βαρδαβά, Αντ/δρο, Προεδρεύοντος λόγω απουσίας του κ. Δημάρχου, Δημ. 

Καρατζάνη, Κων. Μαμουλάκη, Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη,  Γρηγ. Πασπάτη & του 

αναπληρωματικού μέλους κ. Στέλιου Ορφανό. 

      Απόντος   του κ.Γεωργ. Βασιλειάδη .  

      Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 24/7/2003 

ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12,00 μ.          

      Τα μέλη  κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄ αριθμ. 18499/18.7.2003 πρόσκληση του κ. 

Προέδρου,  παρούσες  είναι και οι γραμματείς της επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Ζωή 

Διλβόη και Μαρία Σφακιανάκη. 

       Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 

 

 

Θέμα 1o: « Εισήγηση για έγκριση του κανονισμού Λειτουργίας των  

Νέων Δημοτικών Κοιμητηρίων .» 
 

    Η παρούσα συνεδρίαση είναι η 3η κατά σειρά , κατά την οποία εξετάστηκαν οι 

παρατηρήσεις –προτάσεις των δημοτών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη 

λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων. (στις προηγούμενες συνεδριάσεις δεν ελήφθη 

απόφαση.) 

    Στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις προσήλθαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους οι 

ενδιαφερόμενοι δημότες για το  θέμα . 

    Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής ως προς το 

περιεχόμενο των υποβληθεισών προτάσεων-παρατηρήσεων υπό τύπον ενστάσεων και 

στη συνέχεια εισηγείται  τα εξής: 

Α.   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των 

Νέων Δημοτικών Κοιμητηρίων, όπως έχει εκφραστεί στην υπ΄ αριθμ. 67/2003 

προηγούμενη απόφαση της. 

 

Β.    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Την κατάργηση του Κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου στις 31/12/2003 και  έναρξη  

λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου Αναστάσεως του Κυρίου  να είναι η 

1/1/2004.  

2. Από 1/1/2004 διακόπτονται όλοι οι ενταφιασμοί στο Νεκροταφείο του Αγίου 

Κων/νου.     

3. Τροποποιεί το άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων ως εξής: Να δοθεί δωρεάν ταφόπεδο στο νέο Νεκροταφείο στους 

ήδη δικαιούχους οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου του Αγ. Κων/νου. Η 

δαπάνη κατασκευής της βασικής υποδομής του οικογενειακού τάφου θα βαρύνει 

το Δήμο , σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

4. Η τιμή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου , 

συμπεριλαμβανομένων και των βασικών έργων υποδομής, να καθοριστεί στην 

τιμή των 9.000,00 ευρώ.  
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     Το μέλος της επιτροπής κ. Γρηγόρης Πασπάτης που εκπροσωπεί τη Δημοτική 

Παράταξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να εκφράσει την άποψη 

του σε σχέση με το θέμα της μεταφοράς του Κοιμητηρίου του Αγ. Κων/νου στη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
       Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την αριθμ. 67/2003 προηγούμενη απόφαση της 

2. Τις 725 προτάσεις-παρατηρήσεις  πολιτών του Δήμου.  

3. Το με αριθμ. πρωτ. 14887/10.6.2003 έγγραφο του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. 

Γεωργ. Παρασύρη 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 17107/2.7.2003 εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Μαρίνου Σμπώκου. 

5. Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

Α.   ΟΜΟΦΩΝΑ 
     Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Νέων Δημοτικών Κοιμητηρίων, 

όπως έχει εκφραστεί στην υπ΄ αριθμ. 67/2003 προηγούμενη απόφαση της. 

 

Β.    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Την κατάργηση του Κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου στις 31/12/2003 και  έναρξη  

λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου Αναστάσεως του Κυρίου  να είναι η 

1/1/2004.  

2. Από 1/1/2004 διακόπτονται όλοι οι ενταφιασμοί στο Νεκροταφείο του Αγίου 

Κων/νου.     

3. Τροποποιεί το άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων ως εξής: Να δοθεί δωρεάν ταφόπεδο στο νέο Νεκροταφείο στους 

ήδη δικαιούχους οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου του Αγ. Κων/νου. Η 

δαπάνη κατασκευής της βασικής υποδομής του οικογενειακού τάφου θα βαρύνει 

το Δήμο , σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

4. Η τιμή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου , 

συμπεριλαμβανομένων και των βασικών έργων υποδομής, να καθοριστεί στην 

τιμή των 9.000,00 ευρώ.  

     Το μέλος της επιτροπής κ. Γρηγόρης Πασπάτης που εκπροσωπεί τη Δημοτική 

Παράταξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να εκφράσει την άποψή 

του σε σχέση με το θέμα της μεταφοράς του Κοιμητηρίου του Αγ. Κων/νου στη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».  

 

 Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του Σώματος σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων που εισηγείται για έγκριση η Δημαρχιακή Επιτροπή 

σύμφωνα με την αριθμ. 67/2003 απόφασή της που έχει ως εξής: 

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 67 

(Αριθμός πρακτικού 9) 

      Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ.  

Φαίδωνα Βαρδαβά, Αντ/δρο, Προεδρεύοντος λόγω απουσίας του κ. Δημάρχου , Δημ. 

Καρατζάνη, Κων. Μαμουλάκη,  Γρηγ. Πασπάτη και του αναπληρωματικού μέλους κ. 

Στυλ. Ορφανού. 

      Απόντων των κ.κ. Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Γεωργ. Βασιλειάδη  & Γρηγόρη 

Ροκαδάκη .  

      Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 8/4/2003 

ΗΜΕΡΑ  TΡITH και ώρα 13,00 μ.μ.          

      Τα μέλη  κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄ αριθμ. 7800/3.3.2003 πρόσκληση του κ. 

Προέδρου,  παρούσες  είναι και οι γραμματείς της επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου 

Ζωή Διλβόη και Μαρία Σφακιανάκη. 

       Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 

 

ΘΕΜΑ 2ο: " Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων." 

 

      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4111/2003 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Γεωργ. Παρασύρη , που έχει ως εξής: 

«    Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων με το αριθμ. πρωτ. 

2397/31.1.2003 έγγραφο της, με πληροφόρησε μεταξύ άλλων και για το θέμα του 

κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, για το οποίο αναφέρει τα εξής: 

    Η λειτουργία του νέου Κοιμητηρίου συνδέεται σύμφωνα με το νόμο με τη 

δημιουργία ενός κανονισμού εγκεκριμένου από το Δ.Σ.    Η υπηρεσία των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων , έπειτα από εντολή του τέως Δημάρχου κ. Ασλάνη , συνέταξε ένα 

κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, (ο οποίος του παρεδόθη στις 

27/12/2001 αρ. πρωτ. 27377/24218) αφού μελέτησε εκτός από τον ισχύοντα τους 

κανονισμούς των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ζωγράφου, Ιλίου, Καλλιθέας της Αττικής 

και των Δημοτικών Κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς , καθώς και το 

σχετικό βιβλίο του Δ/ντή του Δήμου Καλαμαριάς Ι. Θεοδώρου.  

    Στην προσπάθεια αυτή ως καθοριστικοί παράμετροι λειτούργησαν η εμπειρία και οι 

ανάγκες της υπηρεσίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων ενώ η οριστική διαμόρφωση του 

οφείλεται στη αγαστή συνεργασία και το αμέριστο ενδιαφέρον του τότε υπευθύνου 

αντιδημάρχου κ. Δροσίτη .  Συνεργάστηκαν επίσης οι υπεύθυνοι της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα που αφορούσαν το τεχνικό μέρος , ενώ η 

αρτιότητα του όσον αφορά το νομικό μέρος επισφραγίστηκε από τον υπεύθυνο της 

Νομικής Υπηρεσίας . 

     Στη συνέχεια ο Κ.Λ.Δ.Ν. υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο , εγκρίθηκε με τις 

482/2002 (κανονισμός) και 508/2002 (ρυθμίσεις) αποφάσεις αλλά λόγω του ότι δεν 

είχε προηγουμένως υποβληθεί –όπως ορίζει ο νόμος – στη Δημαρχιακή Επιτροπή , η 

Περιφέρεια Κρήτης με το αριθμ. 18392/14.8.2002  έγγραφο της αρνείται να 

προχωρήσει στον έλεγχο των αποφάσεων αυτών , ούτως ώστε να εκδώσει τη σχετική 

έγκριση. 

    Στη συνέχεια του ως άνω εγγράφου αναφέρεται ότι με το υπ΄ αριθμ. 15493/7.8.2002 

έγγραφο της τέως δημοτικού συμβούλου κ. Σκαλοχωρίτη  υπεβλήθη ένας αριθμός 

ενστάσεων, στις οποίες απάντησε με το υπ΄ αριθμ. 15493/19.8.2002 έγγραφο της η 

υπηρεσία τεκμηριωμένα και με παραδείγματα τα οποία έχει βιώσει. 

    Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στα θέματα σας και το εν λόγω θέμα προς 

συζήτηση και έγκριση , καθώς σύμφωνα με το άρθρο 37 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα την έκδοση  των δημοτικών κανονιστικών διατάξεων 
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συμπεριλαμβανομένων και των Κοιμητηρίων εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

η Δημαρχιακή Επιτροπή. 

    Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται.» 

     Στη συνέχεια  τέθηκε υπόψη των μελών το σχέδιο του νέου Κανονισμού 

Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και του νομικού Συμβούλου του Δήμου 

κ. Μαρίνου Σμπώκου, του οποίου έλαβε γνώση . 

     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία 

έγινε δεκτή η εισήγηση για έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη 

σχετικής αποφάσεως. 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την αριθμ. πρωτ. 4111/2003 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Γεωργ. 

Παρασύρη 

2. Το σχέδιο του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και το 

συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το 

Νέο Νεκροταφείο 

3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 37 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του νέου κανονισμού Λειτουργίας 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   1 . 

Αντικείμενο  του  Κανονισμού  
Ο  παρόν  Κανονισμός  έχει  ως  αντικείμενο  την  καθιέρωση  λεπτομερών   κανόνων  

για  τη  διοίκηση, τη  διαχείριση  και  τη  λειτουργία  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων : 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    2 

Νομικό  πλαίσιο 

Ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  εκδίδεται  βάσει  των  

διατάξεων  του  άρθρου  37  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα (ΠΔ  410/95)  

και  του  άρθρου  4  παρ .1  του  Α.Ν. 582/1968, αποτελεί  δε  κανονιστική  διοικητική  

πράξη  που  έχει  ισχύ  ουσιαστικού  νόμου. 

Στις  διατάξεις  του  εμπεριέχονται  ρυθμίσεις : 

Του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα   (ΠΔ  410/95) 

Του Α.Ν  445/1968 ΄΄Περί Νεκροταφείων και  ενταφιασμού νεκρών’’ (ΦΕΚ 130 Α)  

Του  Α.Ν  582/1968  “Περί  δημοτικών  και  κοινοτικών   κοιμητηρίων’’ (ΦΕΚ  

225/Α). 

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  Ελλάδος  “Περί  

ιερών  ναών και  ενοριών’’ (ΦΕΚ 1/A). 
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Toυ Β.Δ της  24/9-20/10/1958  “Περί των προσόδων των  Δήμων  και  Κοινοτήτων’’  

(ΦΕΚ 171/Α). 

Του  Β.Δ  542/1961  “Περί  των  τηρητέων  υπό  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  

βιβλίων  και  του  τύπου  αυτών (ΦΕΚ 136/Α)’’. 

Του  Β.Δ  17/5-15/6/1959  “Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  

Δήμων  και  Κοινοτήτων’’ (ΦΕΚ 114 και  145/Α) . 

Της Απόφασης  Α5/1210/1978  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Κοινωνικών  

Υπηρεσιών  “Περί  όρων  για  την  ίδρυση  Κοιμητηρίων’’ (ΦΕΚ   424/Β). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    3 

Νομικός  χαρακτηρισμός 

1. Τα κοιμητήρια  χαρακτηρίζονται  ως  πράγματα  εκτός  συναλλαγής, επί  των  

οποίων   κατά  το  άρθρο   970  του  Αστικού  Κώδικα  μπορεί  να  αποκτάται  ιδιωτικό  

δικαίωμα  ορισμένου  χώρου  ταφής. 

2. Η  παραχώρηση  ιδιαίτερου  χώρου  ταφής  εκ  μέρους  του  Δήμου  αποτελεί  

διοικητικής  φύσεως  παραχώρηση  αδείας  χρήσεως  δημοτικού  πράγματος.  Ο  χώρος  

επί  του  οποίου  παραχωρείται δικαίωμα  χρήσεως, δεν  αποτελεί περιουσιακό  

στοιχείο  του  προσώπου προς  το  οποίο  έγινε  η  παραχώρηση  και  δεν  είναι  

επιδεκτικός  οποιασδήποτε  μεταβιβάσεως  προς  τρίτους  με  πράξεις   ζωής  ή  αιτία  

θανάτου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    4 

Περιγραφή  των Κοιμητηρίων 

Α)  Το Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου  βρίσκεται  στην  

περιοχή  του  Αγίου  Ιωάννου, έχει  την  έκταση  και το  σχήμα  που  φαίνονται  στο  

συνημμένο  σχεδιάγραμμα. 

Αποτελείται: α)  από  τους  χώρους  ταφής, β)  από  τον  Ιερό  Ναό  της  Αναστάσεως  

του  Κυρίου, γ)  από το  οστεοφυλάκιο,  δ) από  τα  γραφεία  διοίκησης, ε)  από   το  

θάλαμο  παραμονής  νεκρών, στ) από  το  κυλικείο ,  ζ)  από  σειρά  καταστημάτων, και  

λοιπούς  βοηθητικούς  χώρους. 

Η πιστή  εφαρμογή  της  ρυμοτομίας  στο  εν  λόγω  κοιμητήριο  καθίσταται  

υποχρεωτική  απαγορευμένης  οποιασδήποτε  παρεκκλίσεως. 

Β)  Το Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου που αποτελείται από: τους χώρους ταφής, 

τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου, το οστεοφυλάκειο, τα γραφεία διοίκησης, το παλαιό 

οστεοφυλάκειο και αίθουσα μνημοσύνων. 

Γ)    Το Δημοτικό Κοιμητήριο Συν. Δημητρίου (Πατελλών), που αποτελείται από τους 

χώρους ταφής και το οστεοφυλάκειο. 

Δ)   Το  νεκροταφείο των Δαφνών  ευρίσκεται εντός του ομωνύμου οικισμού. 

Ε)   Το  νεκροταφείο του  Σκαλανίου   ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

ΣΤ)   Το  νεκροταφείο των   Βουτών  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

Ζ)   Το  νεκροταφείο των  Σταυρακίων  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

Η) Το  νεκροταφείο των  Βασιλειών  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    5 

Ενταφιασμός  νεκρών 



 7 

1. Στα  ως  άνω  αναφερόμενα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  ενταφιάζονται  όλα  τα  

θανόντα  στη  δημοτική  περιφέρεια  ή  μη, πρόσωπα, ανεξαρτήτως  δημοτικότητας, 

εθνικότητας, ή θρησκεύματος. 

2.   Ο  ενταφιασμός  κάθε  νεκρού  επιτρέπεται  μετά  την  πάροδο  12  ωρών  από  τον  

νομίμως  πιστοποιηθέντα   θάνατο, και  σε  περίπτωση   νεκροτομής, αμέσως  μετά  

από  αυτή.  Ενταφιασμός  δεν  γίνεται, εάν  δεν  προσκομισθεί   στον  υπεύθυνο  του 

κοιμητηρίου, η  άδεια  ταφής  που  χορηγείται  από  τον  Δήμαρχο, και καταχωρείται  

στο  σώμα  της  ληξιαρχικής  πράξης  θανάτου, ή  ιατρικής  βεβαίωσης  προκειμένου  

περί  θνησιγενών  βρεφών.  

3.  Απαγορεύεται  η  ταφή  εκτός  ορίων  των  Κοιμητηρίων    όπως  και  σε  ιδιωτικούς  

χώρους, πλην  των  Μοναστηρίων  Ησυχαστηρίων   και  περιβόλων  ιδρυμάτων, για  τις  

εξαιρέσεις  που  προβλέπει  ο νόμος,  προκειμένου   για  τον  ενταφιασμό  

προσωπικοτήτων. 

4.   Απαγορεύεται  η χρησιμοποίηση  φέρετρου    με  κάλυμμα   από  γυαλί  ή  άλλο, 

παρεμφερές  υλικό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6 

Κοινοί  τάφοι  τριετούς  χρήσεως 
1. Οι  τάφοι  αυτοί όσον αφορά το Δημοτικό Κοιμητήριο  της Αναστάσεως του Κυρίου, 

είναι  κατασκευασμένοι  σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  της  αρχιτεκτονικής  

μελέτης  του  Νέου  Κοιμητηρίου  και  παραδίδονται  έτοιμοι  στους  δημότες. 

(μάρμαρα, καντηλοθήκη, ανθοδοχείο). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    7 

Κατηγορίες   τάφων 

1 .  Κατηγορίες τάφων τόσο  των  τριετούς  χρήσεως , όσο  και  των  οικογενειακών,  

δεν θα υπάρχουν.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   8 

Οικογενειακοί  τάφοι  

1.  Η  σύσταση  οικογενειακών  τάφων  στα  Κοιμητήρια  τα  ανήκοντα  στο  Δήμο  

Ηρακλείου, επιτρέπεται  με τους  όρους  του  σχετικού  συμφωνητικού.  

2.  Η  παραχώρηση   χώρου  για  τη  σύσταση  οικογενειακού  τάφου  αποδεικνύεται  

αφενός  μεν  από  το  τριπλότυπο  είσπραξης  του  δικαιώματος  που  αναλογεί, 

αφετέρου  δε  από  την  πράξη  παραχώρησης  δικαιώματος χρήσης οικογενειακού  

τάφου. 

3. Η  παραχώρηση  χώρου  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  για  τη  σύσταση   

οικογενειακών  τάφων  με  την  καταβολή  του  αναλόγου  χρηματικού  ποσού  ως  

αντάλλαγμα, δεν  αποτελούν  περιουσιακό  στοιχείο  εκείνων  στους  οποίους  

παραχωρήθηκε, ούτε  είναι  επιδεκτικοί  οποιασδήποτε  μεταβιβάσεως  προς  τρίτους   

δια πράξεως  εν  ζωή  ή  αιτία  θανάτου.  

4.  Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  σε  δύο  ή  περισσότερα  πρόσωπα  ταυτόχρονα. 

5. Σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  αχρήστευσης  του  Κοιμητηρίου, δεν  υπάρχει  καμία  

υποχρέωση  σε  βάρος   του  Δήμου  για  τη  μεταφορά  των  οικογενειακών  τάφων  με  

τα  μνημεία  που  υπάρχουν  επάνω  σε  αυτούς  σε  άλλο  Κοιμητήριο  ή  την  

παραχώρηση  χώρου  σε  άλλο Κοιμητήριο  χωρίς  την  καταβολή  του  δικαιώματος  

υπέρ  του  Δήμου  που  καθορίζεται  από  τον  κανονισμό. Όσον αφορά  τους 

δικαιούχους οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου ο Δήμος 

Ηρακλείου δεν υποχρεούται να τους αποζημιώσει εν τούτοις κατ΄ εξαίρεση  θα 

παραχωρήσει (εφ΄ όσον το επιθυμούν) σε αυτούς αντίστοιχο ταφόπεδο στο νέο 
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Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου με το συμβολικό ποσό του ¼ της τιμής του 

οικογενειακού τάφου όπως αυτό καθορίζεται.. 

6. Έργα  τέχνης  με  καλλιτεχνική  ή ιστορική  αξία  που  ευρίσκονται  επάνω  στους   

οικογενειακούς  τάφους  παραμένουν  στο  νεκροταφείο, επειδή  αφενός  μεν  

θεωρούνται  περιουσία  του  Δήμου, αφετέρου  δε  απαγορεύεται  η  εξαγωγή  

παντοειδών  αντικειμένων  που  ευρίσκονται  επάνω  ή  μέσα  στους  τάφους  για  

λόγους  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας. 

7. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων οφείλουν να συντηρούν αυτούς σε καλή  

κατάσταση ούτως  ώστε  να  μην  αποτελούν  ακαλαίσθητη  εικόνα στο νεκροταφείο. 

8. Απαγορεύεται  η  σύσταση  νέων  οικογενειακών  τάφων  στα  υπό  κατάργηση  

κοιμητήρια  του  καποδιστριακού  Δήμου  συμπεριλαμβανομένου  του  κοιμητηρίου  

του Αγίου  Κωνσταντίνου.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   9 

Δικαιούχοι  οικογενειακών  τάφων 

1. Με τη  σύσταση  οικογενειακού  τάφου, παρέχεται  αποκλειστικό   δικαίωμα  ταφής  

σε  αυτόν  μόνο  α) του  προσώπου  προς  το  οποίο  έγινε  η παραχώρηση,  β)  του  

συζύγου, ή  της  συζύγου  αυτού, γ) των  κατ’ ευθείαν  γραμμή  ανιόντων  του, δ) των  

κατ’ ευθείαν  γραμμή  κατιόντων  του  με  τις  και τούς συζύγους  και  τους  κατιόντες  

τους, ε)  του  πατρός  ή  της  μητρός  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  του  αρχικού  

δικαιούχου, στ) των  αδελφών  του  αρχικού  δικαιούχου, οι  οποίοι  δεν  έχουν  δική  

τους  οικογένεια, εφόσον  συγκατατίθεται  εγγράφως  ο   δικαιούχος  και  εάν  αυτός  

δεν  υπάρχει, ο  σύζυγος  ή  η σύζυγος  και  οι  κατιόντες  του. 

Σύζυγοι     διαζευγμένοι   και  σύζυγοι  οι  οποίοι  συνήλθαν σε  νέο   γάμο  μετά  τη  

λύση  του  προηγούμενου  λόγω  θανάτου, δεν  έχουν  δικαίωμα  χρήσης  και  ταφής  

στον  οικογενειακό  τάφο. 

Ο  βαθμός  συγγενείας  με  τον  αρχικό  δικαιούχο  αποδεικνύεται   με  έγγραφο  

δημόσιας  ή  δημοτικής  αρχής. Εάν  δεν  προσκομιστεί   τέτοιο  έγγραφο  η  υπηρεσία  

ενεργεί  την  εκταφή  μετά  την  παρέλευση  τριετίας  από  τον  ενταφιασμό.  

2. Είναι  δυνατόν  να επιτραπεί  ο  ενταφιασμός  σε  οικογενειακό  τάφο,  και  

προσώπων  που  συνδέονται  με  τον  αρχικό  δικαιούχο, και  το  σύζυγο  ή τη  σύζυγό  

του,  είτε  πρόκειται  για   συγγενικά  πρόσωπα  είτε  πρόκειται  για  φιλικά. Για  την  

αναγνώριση  του  δικαιώματος  αυτού, απαιτείται  προηγούμενη  έγγραφη  

συγκατάθεση  του  αρχικού  δικαιούχου  και  εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  της  συζύγου  

και  των  κατιόντων του. 

Στην  περίπτωση  αυτή  καταβάλλεται  στο  Δήμο  ιδιαίτερο  ποσό, το  τέλος  

φιλοξενίας.  Το  ποσό αυτό είναι  αναπροσαρμοζόμενο  και  δεν  αποτελεί  στοιχείο  

απόκτησης  δικαιώματος  στον  τάφο  που  γίνεται  η  φιλοξενία. 

3. Η απαιτούμενη κατά τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  έγγραφη  συγκατάθεση  

του  αρχικού  δικαιούχου   ή, εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  

και  των  κατιόντων  του, παρέχεται  μόνο  με  δήλωση  του  άρθρου  8 του Ν. 

1599/1986  επικυρωμένη  για  το γνήσιο  της  υπογραφής  από  την  αστυνομία. 

4. Δια  τον  ενταφιασμό  νεκρού  σε οικογενειακό  τάφο  απαιτείται  η  εξόφληση  των  

τελών  επιβλέψεως  και  καθαριότητας  του  οικογενειακού  τάφου  ο  οποίος  πρόκειται  

να  χρησιμοποιηθεί. 

5. Δεν  εισπράττονται     τέλη  επίβλεψης  και  καθαριότητας  εφόσον  δεν  έχει  

ανεγερθεί  οικογενειακός  τάφος. 

6.  Οι παραπάνω  όροι  δεν  ισχύουν  σε  περίπτωση  κατάργησης  του  κοιμητηρίου. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 

Κατάργηση  οικογενειακών  τάφων 
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1.   Η  χρήση  οικογενειακών  τάφων  των οποίων  εξέλιπαν  οι  δικαιούχοι, και  δεν  

υπάρχουν  συγγενείς  να  πληρώνουν  τα  τέλη  συντήρησης  περιέρχεται  στο  Δήμο  

και διατίθενται  ελεύθερα  μετά παρέλευση  δεκαετίας  από  τον τελευταίο  

ενταφιασμό. 

Τα  οστά  που  βρίσκονται  στους  οικογενειακούς  τάφους  των  οποίων  οι  δικαιούχοι  

εξέλιπαν  και  περιέρχονται  αυτοί  στο  Δήμο,  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό  χώρο  

του  οστεοφυλακίου  όπου   φυλάσσονται  εσαεί. 

( Για  να  διαπιστωθεί  η  έλλειψη  δικαιούχων, ο Δήμαρχος  μπορεί  να  καλέσει  τους  

ενδιαφερόμενους  με  γενική  πρόσκληση  που  θα  δημοσιευθεί  στις  τοπικές  

εφημερίδες, να  καταθέσουν  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  τα  στοιχεία  που  

αποδεικνύουν  τη  συγγένειά  τους    προς  τον  αρχικό  δικαιούχο). 

2.   Εφόσον  διαπιστωθεί  η  έλλειψη  δικαιούχων,  αλλά υπάρχουν  συγγενείς  οι οποίοι  

για  συναισθηματικούς  λόγους  καταβάλλουν  το  τέλος  επίβλεψης  και  περιποιούνται  

τον  τάφο,  είναι  δυνατόν  να  παραχωρηθεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου,  σε  ένα  εξ  αυτών  εφόσον  εντός  πενταετίας  από  την ταφή  του  

τελευταίου  νεκρού  ζητήσουν  να  τους  παραχωρηθεί.  Χωρίς  αυτό  να αποτελεί  

δεσμευτικό  στοιχείο, είναι  καλύτερο  να  προτιμώνται  οι  κληρονόμοι  από  διαθήκη  

ή  οι  πλησιέστεροι  ζώντες  συγγενείς  των  αρχικών  δικαιούχων  οι  οποίοι  εξέλιπαν. 

Στην  περίπτωση  αυτή  θα  καταβάλουν  το  ποσό  που  προβλέπεται  για  την  

παραχώρηση  του  οικογενειακού  τάφου  και  το  ποσό  που  θα  προκύψει  από  την  

αξία  της  κατασκευής του τάφου κατόπιν  εκτιμήσεως  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  

Δήμου.  Εξυπακούεται,  ότι  η  παραχώρηση  των  τάφων  αυτών   στα  παραπάνω  

πρόσωπα  θα  γίνεται  με  τον  όρο  της  διατήρησης  των  επιγραφών  που  υπάρχουν  

στον  τάφο  και  της  διαφύλαξης  στον  τάφο  των οστών των  δικαιούχων  νεκρών  

που  ενταφιάσθηκαν  προηγουμένως.      

3.   Tάφοι   για  τους  οποίους  δεν  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και 

χρήσης από την υπηρεσία ή από τον διεκδικούντα,  διατίθενται   ελεύθερα  από  τον  

Δήμο,   με  τη  συμπλήρωση  πενταετίας  από  τον  τελευταίο  ενταφιασμό  έστω  και  

αν  στο  παρελθόν  χρησιμοποιήθηκαν  ή  εφέροντο  ως  οικογενειακοί. 

4.   Οικογενειακοί  τάφοι  των  οποίων  οι  δικαιούχοι  παραιτούνται  της  περαιτέρω  

χρήσεώς  των, περιέρχονται  στο  Δήμο  και  τους   διαθέτει  ελεύθερα.  Δεν  είναι  

νόμιμη   η παραίτηση  του  δικαιούχου  οικογενειακού  τάφου, με  τον  όρο  να 

περιέλθει  το  δικαίωμα  χρήσης  σε  πρόσωπο  που  υποδεικνύει  ο  ίδιος. 

5.   Για  τους   δικαιούχους  χρήσης  οικογενειακών  τάφων  που  απεβίωσαν και  δεν  

άφησαν  απογόνους, και οι  οποίοι  όταν  ζούσαν  προσέφεραν  ανεγνωρισμένες  

υπηρεσίες   με  κοινωφελή  δράση, ή άφησαν  κληροδότημα  υπέρ  του  Δήμου, ή  

δωρεά, μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίζει  για  την  εσαεί  παραμονή 

του  τάφου, τιμής  ένεκεν με  φροντίδα του Δήμου.  

6.   Κατ’ εξαίρεση  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δεν  εκποιούνται  τάφοι  

χρησιμοποιηθέντες  για  την  ταφή  ιστορικών   προσώπων  καθώς  και τάφοι   επί  των  

οποίων  υπάρχουν  καλλιτεχνικά  έργα  αλλά  αυτοί  παραμένουν  στο  διηνεκές. 

7.   Οι  παραπάνω  όροι  δεν  ισχύουν  σε  περίπτωση  κατάργησης  του  κοιμητηρίου  

όπου   η  τύχη  των  οικογενειακών  τάφων  θα προσδιορίζεται  με  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που θα αφορά  την  κατάργηση  του  οικογενειακού  τάφου,  

την  μετεγκατάστασή του, και  την  μεταβατική  περίοδο  της  μετεγκατάστασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11 

Δωρεάν  διάθεση  τάφων 

1.   α)   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  με  απόφαση  του  να  παραχωρεί  τάφους  

για  τον  δωρεάν  και  εσαεί  ενταφιασμό  προσώπων  που  με  την  κοινωνική  και  
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εθνική  τους  δράση  προσέφεραν  μεγάλες  υπηρεσίες  στο  Δήμο  και στο  έθνος, είτε  

σε  χώρο  τριετούς  ταφής  είτε  σε  οικογενειακό  τάφο. Ο  ενταφιασμός  των  ως  άνω  

προσώπων  θα  γίνεται  σε  ειδικό  εί   δυνατόν  χώρο  όπου  και  θα  παραμένουν  

εσαεί. 

β )   Οι  τάφοι  αυτοί θα παραχωρούνται  αποκλειστικά  για  την  ταφή  και  μόνον  των  

ως  άνω  τιμωμένων  προσώπων  και  δεν  αποκτούν  δικαίωμα  οι  συγγενείς  

οποιουδήποτε  βαθμού  συγγενείας. 

2.   Παραχωρείται  δωρεάν  η  χρήση  τριετούς  προκατασκευασμένου  τάφου, στους  

διατελούντες  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  εν ενεργεία εργαζομένους  του  Δήμου  

Ηρακλείου. 

3 .   Αξιωματικοί  εν  ενεργεία  και  οπλίτες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  των  

Σωμάτων  Ασφαλείας  οι  οποίοι  έπεσαν  υπέρ  πατρίδος, ενταφιάζονται  για  μία  

τριετία  δωρεάν  σε  κοινούς    ή  οικογενειακούς. 

4. Οι άποροι, εφόσον  προσκομιστεί στην υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων το 

σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηρακλείου,  ενταφιάζονται  δωρεάν  σε τάφο τριετούς χρήσεως.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ   ΟΣΤΩΝ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   12 

Χρόνος    ανακομιδής 

1.  Η ανακομιδή  των  οστών  των ενταφιασθέντων  σε  τάφους  τριετούς  ταφής  

γίνεται  μετά  την  παρέλευση  τριετίας   από  την  ταφή. 

2.   Η   εκταφή  των  νεκρών  για  αυτοψία  ή  για οποιοδήποτε  άλλο  λόγο, πριν  να  

παρέλθει  η  τριετία, επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  αδείας  του  εισαγγελέα. 

3.   Η  ανακομιδή  των  οστών  των  νεκρών  που  ενταφιάσθησαν  σε  οικογενειακούς  

τάφους  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παρ. 2  του  παρόντος κανονισμού ενεργείται  

επίσης  μετά  την  πάροδο  τριετίας  από  την  ταφή. 

4. Μετά την  λήξη  της τριετίας από την ημερομηνία ενταφιασμού, εφόσον οι συγγενείς 

του ενταφιασθέντος δεν ενδιαφερθούν αυτοβούλως για την εκταφή, θα ενημερώνονται 

εγγράφως με αποδεικτικό επίδοσης και θα υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Εάν δεν  

έρθουν  σε  συνεννόηση εντός 60 ημερών  με  την  υπηρεσία  για  την  ανακομιδή  των  

οστών  ή  για  την  παράταση  της  ταφής, η  υπηρεσία  του  νεκροταφείου  ενεργεί  

αυτεπαγγέλτως  την  ανακομιδή  και  τοποθετεί  τα  οστά   στο  κοινό  χωνευτήριο. Εάν  

έρθουν  σε  συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  αλλά  δεν  συναινούν   να  γίνει η εκταφή, 

ενώ  η ενδεχόμενη στενότητα  χώρου   το  επιβάλλει, η  υπηρεσία  αφού  λήξει  το 

χρονικό διάστημα των 60  ημερών  ενεργεί  μόνη  της  την  εκταφή  και  τοποθετεί  τα  

οστά  στο  κοινό  χωνευτήριο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   13 

Παράταση  ανακομιδής 

1.  Παράταση  του  χρόνου  ταφής  μετά  την   πάροδο  της  τριετίας,  δίδεται  μέχρι  

ένα  έτος  εάν  οι  ανάγκες  το  επιτρέπουν,  κατόπιν  αιτήσεως των  συγγενών  και  

εφόσον  υπάρχουν  αποδεδειγμένα  σοβαροί  λόγοι. 

2. Παράταση  της  ανακομιδής  των   νεκρών  που  ενταφιάσθηκαν   σε  οικογενειακούς  

τάφους  κατά  το  άρθρο  9  παρ. 2  επιτρέπεται  μόνο  με  τη  συγκατάθεση  των  

δικαιούχων.  Για  τη  συγκατάθεση  απαιτείται  η  υποβολή  στο  Δήμο  γραπτής  
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δήλωσης, στην  οποία  αναφέρεται  και  ο χρόνος  παραμονής  του  νεκρού  στον  τάφο  

μετά  την  πάροδο  της  τριετίας. 

3.  Για  την  παράταση  της  ανακομιδής  όσον  αφορά  την  παρ .  1  καταβάλλεται  στο  

Δήμο  το  ανάλογο  τέλος. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   14 

Διαδικασία  ανακομιδής   

1.   Η  ανακομιδή  ενεργείται  με  την  πάροδο  του  καθορισμένου  χρόνου  ταφής,  

όπως περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 12 . 

2.   Κατά  την  εκταφή  αρκεί  να  παρίσταται  ένας  εκ  των  συγγενών  των  

ενταφιασθέντων. 

3.   Είναι  δυνατόν  επίσης  να  προχωρήσει  η  υπηρεσία  στην  εκταφή  εάν  κανείς  εκ  

των  συγγενών  δεν  επιθυμεί  να  παρίσταται, έπειτα  από γραπτή  δήλωσή  του. 

4.   Οποιαδήποτε    ιατροδικαστική  εξέταση  που  θα  αφορά  τα  οστά  τα  οποία  

ευρίσκονται  εντός  των  κοιμητηρίων  θα  γίνεται  μετά  από  άδεια  του  εισαγγελέως  

με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  προϊσταμένου  και  του  αντιδημάρχου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    15 

Τέλος  ανακομιδής   

Το  τέλος  ανακομιδής  το  οποίο  καταβάλλεται  μετά  την  εν  λόγω  διαδικασία, 

καθορίζεται  στο  άρθρο  28   του  παρόντος  κανονισμού  και  αναπροσαρμόζεται  

μετά  από   απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16 

Αναβολή   ανακομιδής   

Εάν  κατά  το  άνοιγμα  του  τάφου  για  την  ανακομιδή  των  οστών  διαπιστωθεί  ότι  

δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  αποστέωσης εφόσον οι συγγενείς το 

επιθυμούν δίδεται παράταση μέχρι ένα έτος με την καταβολή του σχετικού 

δικαιώματος. Εάν μετά τη λήξη της παράτασης διαπιστωθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 

ως άνω διαδικασία,  γίνεται  μεταφορά  και  ενταφιασμός  στoν  ειδικό  χώρο 

μεταταφής του  κοιμητηρίου  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  παραπάνω  εργασία . 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17 

Φύλαξη   οστών  

1.   Η  φύλαξη  των  οστών  γίνεται  με  φροντίδα   της  υπηρεσίας  του  κοιμητηρίου  

στο  εφοδιασμένο  με  κατάλληλα  κιβώτια,  ενιαίου  τύπου, οστεοφυλάκιο. 

2.   Η  φύλαξη  των οστών  μπορεί  να  γίνεται  και  μέσα  σε  οικογενειακούς  τάφους,  

εφόσον  συγκατατίθενται  οι  δικαιούχοι. 

3.   Για  τη  φύλαξη  των οστών  καταβάλλεται  ειδικό  τέλος  που καθορίζεται  στο  

άρθρο  28.  Εάν  δεν  καταβληθεί  το  τέλος  μέσα  σε  ένα  έτος  από  τον  καθορισμένο  

χρόνο, ο ενδιαφερόμενος συγγενής ειδοποιείται  εγγράφως  από την υπηρεσία  με 

προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 60 ημερών. Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν 

πληρωθεί το τέλος τα  οστά  μεταφέρονται  από  την  υπηρεσία   των  κοιμητηρίων  στο  

κοινό  χωνευτήριο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   18 

Αρμόδια   όργανα 

1.   Η  διοίκηση  και  η  διαχείριση  του  νεκροταφείου  ασκείται  από  τον  Δήμο, δια  

των  υπηρεσιών  που  προβλέπει  ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  του  υπηρεσίας. 

2.  Υπεύθυνος  για  τη  λειτουργία  του  νεκροταφείου  και  την  εφαρμογή  των  

διατάξεων  του  παρόντος κανονισμού  είναι  ο  προϊστάμενος  του  Τμήματος  στον  

οποίον  υπάγεται  οργανικά  το  νεκροταφείο. 

3.  Η  είσπραξη  των  τελών  και  δικαιωμάτων  και  των λοιπών  εσόδων  του  

νεκροταφείου  γίνεται  από  υπαλλήλους  εξουσιοδοτημένους   από  τον  Δήμαρχο, και  

με  τριπλότυπα  είσπραξης  θεωρημένα  κατά  τις  διατάξεις  του  ΒΔ  της  17/5-

15/6/1959. 

 

A Ρ Θ Ρ Ο   19 

Διοίκηση  Διαχείριση  Ι . Ναού  

1.   Η  διοίκηση  και  η  διαχείριση  του  Ι . Ναού  του  νεκροταφείου  ασκείται  για  μεν  

το  κοιμητήριο  του  Αγίου  Κωνσταντίνου  από  την  Αρχιεπισκοπή,  για  δε  το  υπό  

σύστασιν   κοιμητήριο  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου   θα  ασκείται  από  τον  Δήμο  

Ηρακλείου. 

2.   Ο  αριθμός  των  θέσεων  των  εφημερίων, ιεροψαλτών  και  νεωκόρων  για  τους  

οποίους  η  διοίκηση  θα  ασκείται από  τον  Δήμο, καθορίζεται  με απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Αρχιεπισκόπου. 

Η  πλήρωση  των  ανωτέρω  θέσεων  γίνεται  για   μεν  τους  εφημέριους  από  τον  

Αρχιεπίσκοπο, για  δε  τους  λοιπούς  από  τον  Δήμαρχο, κατά  την  νόμιμη  

διαδικασία. Κατά  τον  ίδιο τρόπο  γίνεται  και η  απόλυσή  τους. 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20 

Διοίκηση   Διαχείριση  Καταστημάτων 

1.  Τα  καταστήματα  και  οι  βοηθητικοί   χώροι  ανήκουν στην  Δημοτική  Περιουσία   

του  Δήμου  Ηρακλείου  και  η  εκμετάλλευσή  τους   γίνεται από  τον  Δήμο  

Ηρακλείου. 

2.  Η  εκμετάλλευση  της   αίθουσας  δεξιώσεων,  του  κυλικείου ,  των  ανθοπωλείων  

των  καταστημάτων  μίνι  μάρκετ  κ.λπ. τα  οποία  ευρίσκονται  εντός  των  χώρων  των 

κοιμητηρίων  παραχωρούνται  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στη   

ΔΕΠΤΑΗ    και  σε  ιδιώτες με τη νόμιμη διαδικασία οι οποίοι  συγχρόνως  με  την  

παραχώρηση  αναλαμβάνουν τη  συντήρηση  και  τη  φύλαξη  των χώρων  που θα  

παραχωρηθούν. 

3.   Η  καθαριότητα  των  τάφων  και  η  αφή  των  κανδηλίων  είναι  υποχρέωση  της  

υπηρεσίας  των  κοιμητηρίων, εφόσον  ανατεθεί  έπειτα  από απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  στην ΔΕΠΤΑΗ  ή και σε  ιδιωτική εταιρία με τις νόμιμες διαδικασίες. 

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση πού οι συγγενείς του νεκρού επιθυμούν να 

φροντίζουν οι ίδιοι το μνήμα απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας και αφής 

κανδηλίου. 

4.  Η  υπηρεσία  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  θα  έχει  την  ευθύνη  για  τη  

λειτουργία  των  ψυκτικών  θαλάμων  όπου  αυτοί  υπάρχουν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   21 

Ώρες  και  μέρες  λειτουργίας 

1.   Το  νεκροταφείο  λειτουργεί  όλες τις  μέρες  της  εβδομάδας. 
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2.   Για  τους  μήνες  Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο από  τις 8 :00 π.μ. 

μέχρι  τις  5 :00 μ.μ. 

 Για  τους  μήνες  Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο  και  Απρίλιο  από  τις  8 :00 π.μ.  

έως  τις  5 :30 μ.μ. 

Για  τους  μήνες   Μάϊο, Ιούνιο,  Ιούλιο, Αύγουστο από τις   8 :00 π.μ. έως  τις  7:00 

μ.μ. 

Σε  ώρες  που  δεν  λειτουργεί  το  νεκροταφείο  απαγορεύεται  η  είσοδος  σε  

οποιονδήποτε. 

3.  Απαγορεύεται  η  είσοδος  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  ατόμων  που  συνοδεύουν  

ζώα,  όπως  και  η  παρουσία  αδέσποτων, τα  οποία  πρέπει να  απομακρύνονται  από  

τον  φύλακα  του  κοιμητηρίου. 

4.   Aπαγορεύεται   η  κυκλοφορία   και  στάθμευση  κάθε  μεταφορικού  μέσου  στους  

χώρους  των  Κοιμητηρίων  εξαιρουμένων  των  αναπήρων   και  εκείνων  που  για  

λόγους  υγείας  δεν  μπορούν  να  μετακινηθούν  με  άλλο  τρόπο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   22 

Βιβλία 

1. Για  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των  δημοτικών  νεκροταφείων   τηρούνται  

τα  παρακάτω  βιβλία  με την υποστήριξη της μηχανοργάνωσης. 

Α .   Βιβλίο  ενεργουμένων  ενταφιασμών. 

Β .   Βιβλίο  αλφαβητικού  ευρετηρίου  ενταφιαζομένων. 

Γ .   Βιβλίο  ενεργουμένων  ανακομιδών. 

Δ .   Βιβλίο  παρατάσεων  ανακομιδών. 

Ε .   Βιβλίο  φυλασσομένων  στο  οστεοφυλάκιο  οστών. 

ΣΤ.  Βιβλίο  μεταταφών. 

Ζ .   Βιβλία  οικογενειακών  τάφων. 

Η .   Βιβλίο ειδικού  πρωτοκόλλου. 

Θ .   Βιβλίο  επίπλων  σκευών  και  αφιερωμάτων  Ιερού  Ναού  νεκροταφείου. 

Ι  .   Βιβλίο  εναποθέσεως  νεκρών  στον  θάλαμο  παραμονής  νεκρών. 

2 .   Υπεύθυνος  για  την  ενημέρωση  και  κανονική  τήρηση  των  βιβλίων  είναι  ο  

προϊστάμενος  του  τμήματος  του  κοιμητηρίου. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   23 

Μνημεία   τριετούς  χρήσεως  

1.   Τα  μνημεία  τριετούς  χρήσεως  έχουν  κατασκευαστεί  και  παραδίδονται  έτοιμα  

προς  χρήση  από  τον  Δήμο  Ηρακλείου  σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  της  

αρχιτεκτονικής  μελέτης  του  Νέου  Κοιμητηρίου. 

2. Απαγορεύεται  η  κατασκευή  μνημείων  τριετούς  χρήσεως  όπως  και  οποιαδήποτε  

άλλη  σχετική  εργασία  στο  κοιμητήριο  από  ιδιώτες. 

Επίσης  οι  εργασίες  επισκευής  των  μνημείων  εκτελούνται  μόνο  από  την  υπηρεσία  

του  νεκροταφείου. 

3.  Μετά  την  ανακομιδή  τα  υλικά  των  μνημείων  και  οποιοδήποτε  άλλο  υλικό  

βρίσκεται  επάνω  σε αυτά, περιέρχονται   στο  Δήμο. 

Τα  υλικά  αυτά  μπορούν  να  ανακαινιστούν  και  να  επαναχρησιμοποιηθούν  από  

την  υπηρεσία  του  Δήμου  Ηρακλείου. 

4 .  Δεν  επιτρέπεται  η  έξοδος  από  τα  Κοιμητήρια  κανενός  είδους  αντικειμένου  

σύμφωνα  με  τις  σχετικές  υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    24 

Κατασκευή  μνημείων  οικογενειακών  τάφων   
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Οι  οικογενειακοί  τάφοι  θα  κατασκευάζονται  από  ιδιώτες, μετά  από  την  έκδοση  

της  σχετικής  άδείας. 

Κάθε  εργολήπτης  ανεγέρσεως  και  εξωραϊσμού  τάφων  θα  τελεί  υπό τον  έλεγχο  

του  προϊσταμένου  του  Δημοτικού  Κοιμητηρίου. Οι  οικογενειακοί  τάφοι  θα  

κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τα   εγκεκριμένα  σχέδια   ΑΛ61, ΑΛ62, ΑΛ63, της  

αρχιτεκτονικής  μελέτης  για  την  ανέγερση  του  Νέου  Κοιμητηρίου. 

Απαγορεύεται  η κατασκευή  τάφου  οποιασδήποτε  άλλης  αρχιτεκτονικής  μορφής. Οι  

εργασίες  κατασκευής  των  οικογενειακών τάφων  θα  επιβλέπονται  από  την  τεχνική  

υπηρεσία  του  Δήμου  Ηρακλείου. 

Απαγορεύεται  η  εισαγωγή  και  τοποθέτηση  ακατέργαστων  υλικών  οποιασδήποτε  

φύσεως  εντός  του  Κοιμητηρίου  και  η  επεξεργασία  ή  προπαρασκευή  αυτών  εντός  

των  διαδρόμων  του  Κοιμητηρίου. 

Επίσης  δεν  επιτρέπεται  η  από  μέρους  τους  χρησιμοποίηση  χώρου  του  

Κοιμητηρίου, για  την  αποθήκευση  υλικών   ή  για  την απόρριψη   αχρήστων  υλικών 

ούτε  προσωρινά. 

Απαγορεύεται  κάθε  ενέργεια   εκ  μέρους  των  εργοληπτών  που  θα  αποβλέπει  ή  

εμφανώς  θα  κατατείνει  στην  προσέλευση  πελατών,  με  αποτέλεσμα   να  

δημιουργείται  μεταξύ  τους  ανταγωνισμός. 

Επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  σταυρών, ανδριάντων,  πλακών  αναγραφής  ονομάτων  

και  εν  γένει  διακοσμητικών  στοιχείων  μετά  από  έγκριση  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας. 
 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   25 

Πράσινο  Δημοτικών  Κοιμητηρίων 

Η φροντίδα  του  πρασίνου  γίνεται  με  την  ευθύνη  και  την  εποπτεία  της  αρμοδίας  

Υπηρεσίας  Πρασίνου  του  Δήμου καί με  την  παραχώρηση  του  ανάλογου  

προσωπικού. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   26 

Εργατοτεχνικό  προσωπικό 

1.   Το  προσωπικό  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  πρέπει   να  συμπεριφέρεται  

ευπρεπώς, να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  προθύμως, και  να  μη  δίδει  αφορμές  

παραπόνων   ή  παρατηρήσεων. 

2.    Η  τιμιότητα, το  ήθος  και  η  επίγνωση  του  αντικειμένου  που  αναλαμβάνουν  

πρέπει  να  είναι  τα  χαρακτηριστικά  κριτήρια της  επιλογής  τους. 

3.     Το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  πρέπει  να  φέρει την  καθορισμένη  ενδυμασία. 

4.  Απαγορεύεται  στο  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Κοιμητηρίου  

κάθε ανάμιξη  και  μεσολάβηση  με  εργολήπτες, εργολάβους  κηδειών  ή  άλλους  

εξωδημοτικούς  παράγοντες,  για  τη  διευκόλυνση  σε  ενδιαφερόμενες  οικογένειες  

που  αφορά  στην  κατασκευή  τάφου, τέλεση  μνημοσύνου,  κηδείας  ή  οτιδήποτε  

άλλο  συνδέεται  με  το  αντικείμενο  του  κοιμητηρίου. 

5 .   Ο εμβολιασμός  των ως  άνω  προσώπων   είναι  υποχρεωτικός. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε 

ΤΕΛΗ   ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   27 

                       Επιβολή, βεβαίωση  και  είσπραξη  τελών  και  δικαιωμάτων. 

Τα   προβλεπόμενα  από  τον  παρόντα  κανονισμό  τέλη  και  δικαιώματα  του  

δημοτικού  νεκροταφείου  επιβάλλονται  βάσει  του  άρθρου  19  του  ΒΔ  24/9-
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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/-

15/61959. “Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  Δήμων  και  

Κοινοτήτων”, και  διατίθενται  για  την  συντήρηση  και  λειτουργία  του  

νεκροταφείου  και  του  Ιερού  Ναού. 

Το διπλογραφικό σύστημα  θα εφαρμοστεί  όταν η υπηρεσία θα είναι έτοιμη.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   28 

Τέλη  και  δικαιώματα  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων 

 Ισχύουσες τιμές  με την υπ’ αρ. 236/ 3-4-1996 απόφαση του Δ.Σ. Προτείνεται η 

αναπροσαρμογή τους ως ακολούθως:  

1) Δικαίωμα  ταφής σε οικογενειακό τάφο Α΄ θέσης  40,50 ευρώ προτεινόμενη 

τιμή 59 ευρώ. (Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου και  της Αναστάσεως του Κυρίου). 

2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο Β΄ θέσης 20,25 ευρώ προτεινόμενη 

τιμή 39 ευρώ ( Κοιμητήριο Αγ. Κων/νου) 

3) Ταφή σε κοινούς τάφους 11,81 ευρώ προτεινόμενη τιμή 24 ευρώ. (Κοιμητήριο 

Αναστάσεως του Κυρίου) 

4) Ταφή σε παιδικούς τάφους 4,05 ευρώ προτεινόμενη τιμή 15 ευρώ. 

(Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου) 

5) Δικαίωμα προκατασκευασμένου τάφου στο νέο νεκροταφείο 735 ευρώ.  

(Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου) 

6) Δικαίωμα  ανανέωσης  (παράτασης ταφής)  40,50  ευρώ το τρίμηνο 

προτεινόμενη τιμή 88 ευρώ . (Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου και Αναστάσεως 

του Κυρίου). 

7) Δικαίωμα  ανακομιδής  οστών από οικογενειακούς τάφους Α΄ και Β΄ θέσης α 

15,19 ευρώ προτεινόμενη τιμή 30 ευρώ (Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου και 

Αναστάσεως του Κυρίου) 

8) Δικαίωμα  άδειας   ανέγερσης οικογενειακού τάφου  27 ευρώ προτεινόμενη 

τιμή 50 ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου) 

9) Δικαίωμα  χρήσης χώρου για εναπόθεση  υλικών 15,19 προτεινόμενη τιμή 30 

ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου) 

10) Αξία  μονού μεταλλικού  κιβωτίου  οστών 13,50 προτεινόμενη τιμή 24 

ευρώ.(Αγίου Κων/νου και Αναστάσεως του Κυρίου) 

11) Αξία διπλού κιβωτίου οστών 20,25 προτεινόμενη τιμή 39 ευρώ (Κοιμητήριο 

Αγίου Κων/νου και Αναστάσεως του Κυρίου). 

12) Δικαίωμα  φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους 270 ευρώ προτεινόμενη τιμή 

400 ευρώ.(Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου και Αναστάσεως του Κυρίου). 

13) Τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων 15 ευρώ. (μηνιαίο) (Κοιμητήριο 

Αναστάσεως του Κυρίου). 

14) Τέλος φύλαξης οστών 4,05 ευρώ προτεινόμενη τιμή  11 ευρώ. [(ετήσιο) 

(Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου και Αναστάσεως του Κυρίου)]. 

15) Δικαίωμα επίβλεψης οικογενειακού  τάφου 7,76 ευρώ προτεινόμενη τιμή 15 

ευρώ (ετήσιο) (Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου). 

16) Τέλος  τέλεσης  μνημοσύνου 30 ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου). 

17) Τέλος  νεκρωσήμου  ακολουθίας 30 ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του 

Κυρίου). 

18) Τέλος  παραμονής  σε  ψυκτικό  θάλαμο 15 ευρώ ημερησίως. (Κοιμητήριο 

Αναστάσεως του Κυρίου). 
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19) Τέλος ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς χρήσεως 7,76 € , προτεινόμενη 

τιμή: 10€. 
 

  Τα έσοδα  από  τη  διάθεση  των  κεριών  του  Ιερού  Ναού  εφόσον  πρόκειται  για  

δημοτικό  Ναό, βεβαιώνονται  και  εισπράττονται  ως  έσοδα  του  Δήμου. Κάθε  10  

ημέρες  επιτροπή  από  υπαλλήλους  που  υπηρετούν  στο  νεκροταφείο  η  οποία  

ορίζεται  από  τον  προϊστάμενο  του  τμήματος, προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του  

ειδικού  κητείου  και  στην  καταμέτρηση  των  χρημάτων που  έχουν  συλλεγεί.  Για  

κάθε  καταμέτρηση  συντάσσεται  πρακτικό, το  οποίο υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  

επιτροπής. Το σχετικό  ποσό   αποδίδεται  αμέσως  στο  ταμείο  του  Δήμου. Τα  

κλειδιά  φυλάσσονται  από  τον  προϊστάμενο  του  Τμήματος. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    29 

Ύψος  τελών  και  δικαιωμάτων      

1 .   Το ύψος των τελών  και  δικαιωμάτων  καθορίζεται  αρχικά  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  αναπροσαρμόζεται  μετά  από  αιτιολογημένη  πρόταση  του  

προϊσταμένου  του  τμήματος  για  όλα  τα  δημοτικά  κοιμητήρια  ή  για  κάθε  ένα  

από  αυτά  μεμονωμένα. 

2 .   Σε  περίπτωση  που  η  απόφαση  αναπροσαρμογής  δεν  ορίζει  το  χρόνο  έναρξης  

της  ισχύος  της  η  αναπροσαρμογή  ισχύει  από  την  1η  Ιανουαρίου  του  επόμενου  

έτους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ 

 
Άρθρο  30 

Ισχύς  του   κανονισμού 

1 .   Ο παρόν  κανονισμός  ισχύει  αμέσως  μόλις  ολοκληρωθεί  η  δημοσίευσή  του  

κατά  τον  τρόπο  που  προβλέπει  το  άρθρο  37  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού   

Κώδικα. 

2 .   Για  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  τον  παρόντα  κανονισμό  μπορούν  

αυτές  να  συμπεριληφθούν  στα  άρθρα  του  κανονισμού  μετά  από σχετική  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 

     Η  απόφαση  αυτή  να  δημοσιευτεί  κατά  τον  τρόπο  που  προβλέπει  το  άρθρο  37  

του  ΔΚΚ. και να αναρτηθεί στον τόπο τοιχοκολλήσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

για χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών για υποβολή γραπτών ενστάσεων-

αντιρρήσεων δημοτών και φορέων».- 

 

            Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Γεώργιος Παρασύρης αναφέρει στο 

Σώμα ότι δόθηκε ευρεία δημοσιότητα για την ενημέρωση των κατοίκων της πόλης επί του 

Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων με ανακοινώσεις στο Δήμο και στον 

τοπικό τύπο για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους 

συμπολίτες μας. Κατατέθηκαν 725 αιτήσεις-ενστάσεις με διάφορες παρατηρήσεις, 

προτάσεις και αιτήματα οι οποίες εξετάστηκαν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Σχετική είναι 

και η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ. 17107/2.7.2003 που ζητήθηκε από 

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

             Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και αρκετοί συμπολίτες όσοι εκ των οποίων 

επιθυμούσαν εξέφρασαν την άποψή τους. 

                

             Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται 

λεπτομερέστερα στο σχετικό πρακτικό κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις 
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Δημοτικών Συμβούλων και τελικά έγινε δεκτή η εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με πρόταση του κ. Δημάρχου για διακοπή του 

ενταφιασμού στο Νεκροταφείο Αγίου Κων/νου την 31.7.2004 για τους λόγους ότι το 

Νεκροταφείο αυτό λειτουργεί πλέον των εκατό (100) χρόνων , βρίσκεται στο κέντρο του 

Ηρακλείου και δίπλα ακριβώς σε Δημοτικό Σχολείο (10 μέτρα), είναι ανέφικτη  η 

κατασκευή  αποχετευτικού και αποστραγγιστικού συστήματος , υπάρχει υπερκορεσμός του 

εδάφους , δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής  των υγειονομικών κανόνων με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται επιβαρυντικές συνθήκες  για τη δημόσια υγεία  και το περιβάλλον,  και 

τέλος ο Δήμος έχει διαθέσει  αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δρχ. για την ανέγερση νέου 

σύγχρονου Δημοτικού Κοιμητηρίου  που είναι έτοιμο για λειτουργία και το οποίο θα 

καλύψει πλήρως  τις αυξημένες ανάγκες της πόλης, με όλους τους προβλεπόμενους 

υγειονομικούς κανόνες.  

             Τελικά ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως 
 

Τ Ο   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο 

 
                 Αφού έλαβε υπόψη: 

- Το αριθμ. 9055/7.5.2003 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης 

- Τις αριθμ. 67 και 174/2003 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ηρακλείου 

- Την αριθμ. 17107/2.7.2003 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Μαρίνου Σμπώκου σχετική με τις ενστάσεις των δημοτών  

- Την αριθμ. 18841/24.7.2003 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου  

- Το με αριθμό πρωτ. 4858/2003 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηρακλείου - Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Δημόσιας Υγείας  

- Την πρόταση του κ. Δημάρχου και τη συζήτηση που έγινε για το θέμα  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Α. Ομόφωνα, εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του 

Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   1 . 

Αντικείμενο  του  Κανονισμού  
Ο  παρών  Κανονισμός  έχει  ως  αντικείμενο  την  καθιέρωση  λεπτομερών   κανόνων  

για  τη  διοίκηση, τη  διαχείριση  και  τη  λειτουργία  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων : 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    2 

Νομικό  πλαίσιο 

Ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  εκδίδεται  βάσει  των  

διατάξεων  του  άρθρου  37  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα (ΠΔ  410/95)  
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και  του  άρθρου  4  παρ .1  του  Α.Ν. 582/1968, αποτελεί  δε  κανονιστική  διοικητική  

πράξη  που  έχει  ισχύ  ουσιαστικού  νόμου. 

Στις  διατάξεις  του  εμπεριέχονται  ρυθμίσεις : 

Του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα   (ΠΔ  410/95) 

Του Α.Ν  445/1968 ΄΄Περί Νεκροταφείων και  ενταφιασμού νεκρών’’ (ΦΕΚ 130 Α)  

Του  Α.Ν  582/1968  “Περί  δημοτικών  και  κοινοτικών   κοιμητηρίων’’ (ΦΕΚ  

225/Α). 

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  Ελλάδος  “Περί  

ιερών  ναών και  ενοριών’’ (ΦΕΚ 1/A). 

Toυ Β.Δ της  24/9-20/10/1958  “Περί των προσόδων των  Δήμων  και  Κοινοτήτων’’  

(ΦΕΚ 171/Α). 

Του  Β.Δ  542/1961  “Περί  των  τηρητέων  υπό  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  

βιβλίων  και  του  τύπου  αυτών (ΦΕΚ 136/Α)’’. 

Του  Β.Δ  17/5-15/6/1959  “Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  

Δήμων  και  Κοινοτήτων’’ (ΦΕΚ 114 και  145/Α) . 

Της Απόφασης  Α5/1210/1978  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Κοινωνικών  

Υπηρεσιών  “Περί  όρων  για  την  ίδρυση  Κοιμητηρίων’’ (ΦΕΚ   424/Β). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    3 

Νομικός  χαρακτηρισμός 

1. Τα κοιμητήρια  χαρακτηρίζονται  ως  πράγματα  εκτός  συναλλαγής, επί  των  

οποίων   κατά  το  άρθρο   970  του  Αστικού  Κώδικα  μπορεί  να  αποκτάται  ιδιωτικό  

δικαίωμα  ορισμένου  χώρου  ταφής. 

2. Η  παραχώρηση  ιδιαίτερου  χώρου  ταφής  εκ  μέρους  του  Δήμου  αποτελεί  

διοικητικής  φύσεως  παραχώρηση  αδείας  χρήσεως  δημοτικού  πράγματος.  Ο  χώρος  

επί  του  οποίου  παραχωρείται δικαίωμα  χρήσεως, δεν  αποτελεί περιουσιακό  

στοιχείο  του  προσώπου προς  το  οποίο  έγινε  η  παραχώρηση  και  δεν  είναι  

επιδεκτικός  οποιασδήποτε  μεταβιβάσεως  προς  τρίτους  με  πράξεις   ζωής  ή  αιτία  

θανάτου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    4 

Περιγραφή  των Κοιμητηρίων 

Α)  Το Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου  βρίσκεται  στην  

περιοχή  του  Αγίου  Ιωάννου, έχει  την  έκταση  και το  σχήμα  που  φαίνονται  στο  

συνημμένο  σχεδιάγραμμα. 

Αποτελείται: α)  από  τους  χώρους  ταφής, β)  από  τον  Ιερό  Ναό  της  Αναστάσεως  

του  Κυρίου, γ)  από το  οστεοφυλάκιο,  δ) από  τα  γραφεία  διοίκησης, ε)  από   το  

θάλαμο  παραμονής  νεκρών, στ) από  το  κυλικείο ,  ζ)  από  σειρά  καταστημάτων, και  

λοιπούς  βοηθητικούς  χώρους. 

Η πιστή  εφαρμογή  της  ρυμοτομίας  στο  εν  λόγω  κοιμητήριο  καθίσταται  

υποχρεωτική  απαγορευμένης  οποιασδήποτε  παρεκκλίσεως. 

Β)  Το Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου που αποτελείται από: τους χώρους ταφής, 

τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου, το οστεοφυλάκειο, τα γραφεία διοίκησης, το παλαιό 

οστεοφυλάκειο και αίθουσα μνημοσύνων. 

Γ)    Το Δημοτικό Κοιμητήριο Συν. Δημητρίου, που αποτελείται από τους χώρους 

ταφής και το οστεοφυλάκιο. 

Δ)   Το  νεκροταφείο των Δαφνών  ευρίσκεται εντός του ομωνύμου οικισμού. 

Ε)   Το  νεκροταφείο του  Σκαλανίου   ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 
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ΣΤ)   Το  νεκροταφείο των   Βουτών  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

Ζ)   Το  νεκροταφείο των  Σταυρακίων  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

Η) Το  νεκροταφείο των  Βασιλειών  ευρίσκεται  εντός  του  ομωνύμου  οικισμού. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    5 

Ενταφιασμός  νεκρών 
1. Στα  ως  άνω  αναφερόμενα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  ενταφιάζονται  όλα  τα  

θανόντα  στη  δημοτική  περιφέρεια  ή  μη, πρόσωπα, ανεξαρτήτως  δημοτικότητας, 

εθνικότητας, ή θρησκεύματος. 

2.   Ο  ενταφιασμός  κάθε  νεκρού  επιτρέπεται  μετά  την  πάροδο  12  ωρών  από  τον  

νομίμως  πιστοποιηθέντα   θάνατο, και  σε  περίπτωση   νεκροτομής, αμέσως  μετά  

από  αυτή.  Ενταφιασμός  δεν  γίνεται, εάν  δεν  προσκομισθεί   στον  υπεύθυνο  του 

κοιμητηρίου, η  άδεια  ταφής  που  χορηγείται  από  τον  Δήμαρχο, και καταχωρείται  

στο  σώμα  της  ληξιαρχικής  πράξης  θανάτου, ή  ιατρικής  βεβαίωσης  προκειμένου  

περί  θνησιγενών  βρεφών.  

3.  Απαγορεύεται  η  ταφή  εκτός  ορίων  των  Κοιμητηρίων    όπως  και  σε  ιδιωτικούς  

χώρους, πλην  των  Μοναστηρίων  Ησυχαστηρίων   και  περιβόλων  ιδρυμάτων, για  τις  

εξαιρέσεις  που  προβλέπει  ο νόμος,  προκειμένου   για  τον  ενταφιασμό  

προσωπικοτήτων. 

4.   Απαγορεύεται  η χρησιμοποίηση  φέρετρου    με  κάλυμμα   από  γυαλί  ή  άλλο, 

παρεμφερές  υλικό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6 

Κοινοί  τάφοι  τριετούς  χρήσεως 
1. Οι  τάφοι  αυτοί όσον αφορά το Δημοτικό Κοιμητήριο  της Αναστάσεως του Κυρίου, 

είναι  κατασκευασμένοι  σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  της  αρχιτεκτονικής  

μελέτης  του  Νέου  Κοιμητηρίου  και  παραδίδονται  έτοιμοι  στους  δημότες. 

(μάρμαρα, καντηλοθήκη, ανθοδοχείο). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    7 

Κατηγορίες   τάφων 

1 .  Κατηγορίες τάφων τόσο  των  τριετούς  χρήσεως , όσο  και  των  οικογενειακών,  

δεν θα υπάρχουν.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   8 

Οικογενειακοί  τάφοι  

1.  Η  σύσταση  οικογενειακών  τάφων  στα  Κοιμητήρια  τα  ανήκοντα  στο  Δήμο  

Ηρακλείου, επιτρέπεται  με τους  όρους  του  σχετικού  συμφωνητικού.  

2.  Η  παραχώρηση   χώρου  για  τη  σύσταση  οικογενειακού  τάφου  αποδεικνύεται  

αφενός  μεν  από  το  τριπλότυπο  είσπραξης  του  δικαιώματος  που  αναλογεί, 

αφετέρου  δε  από  την  πράξη  παραχώρησης  δικαιώματος χρήσης οικογενειακού  

τάφου. 

3. Η  παραχώρηση  χώρου  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  για  τη  σύσταση   

οικογενειακών  τάφων  με  την  καταβολή  του  αναλόγου  χρηματικού  ποσού  ως  

αντάλλαγμα, δεν  αποτελούν  περιουσιακό  στοιχείο  εκείνων  στους  οποίους  
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παραχωρήθηκε, ούτε  είναι  επιδεκτικοί  οποιασδήποτε  μεταβιβάσεως  προς  τρίτους   

δια πράξεως  εν  ζωή  ή  αιτία  θανάτου.  

4.  Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  σε  δύο  ή  περισσότερα  πρόσωπα  ταυτόχρονα. 

5. Σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  αχρήστευσης  του  Κοιμητηρίου, δεν  υπάρχει  καμία  

υποχρέωση  σε  βάρος   του  Δήμου  για  τη  μεταφορά  των  οικογενειακών  τάφων  με  

τα  μνημεία  που  υπάρχουν  επάνω  σε  αυτούς  σε  άλλο  Κοιμητήριο  ή  την  

παραχώρηση  χώρου  σε  άλλο Κοιμητήριο  χωρίς  την  καταβολή  του  δικαιώματος  

υπέρ  του  Δήμου  που  καθορίζεται  από  τον  κανονισμό. Όσον αφορά  τους 

δικαιούχους οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου του Αγίου Κων/νου ο Δήμος 

Ηρακλείου δεν υποχρεούται να τους αποζημιώσει εν τούτοις κατ΄ εξαίρεση  θα 

παραχωρήσει (εφ΄ όσον το επιθυμούν) σε αυτούς αντίστοιχο ταφόπεδο στο νέο 

Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου με το συμβολικό ποσό του ¼ της τιμής του 

οικογενειακού τάφου όπως αυτό καθορίζεται.. 

6. Έργα  τέχνης  με  καλλιτεχνική  ή ιστορική  αξία  που  ευρίσκονται  επάνω  στους   

οικογενειακούς  τάφους  παραμένουν  στο  νεκροταφείο, επειδή  αφενός  μεν  

θεωρούνται  περιουσία  του  Δήμου, αφετέρου  δε  απαγορεύεται  η  εξαγωγή  

παντοειδών  αντικειμένων  που  ευρίσκονται  επάνω  ή  μέσα  στους  τάφους  για  

λόγους  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας. 

7. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων οφείλουν να συντηρούν αυτούς σε καλή  

κατάσταση ούτως  ώστε  να  μην  αποτελούν  ακαλαίσθητη  εικόνα στο νεκροταφείο. 

8. Απαγορεύεται  η  σύσταση  νέων  οικογενειακών  τάφων  στα  υπό  κατάργηση  

κοιμητήρια  του  καποδιστριακού  Δήμου  συμπεριλαμβανομένου  του  κοιμητηρίου  

του Αγίου  Κωνσταντίνου.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   9 

Δικαιούχοι  οικογενειακών  τάφων 

1. Με τη  σύσταση  οικογενειακού  τάφου, παρέχεται  αποκλειστικό   δικαίωμα  ταφής  

σε  αυτόν  μόνο  α) του  προσώπου  προς  το  οποίο  έγινε  η παραχώρηση,  β)  του  

συζύγου, ή  της  συζύγου  αυτού, γ) των  κατ’ ευθείαν  γραμμή  ανιόντων  του, δ) των  

κατ’ ευθείαν  γραμμή  κατιόντων  του  με  τις  και τούς συζύγους  και  τους  κατιόντες  

τους, ε)  του  πατρός  ή  της  μητρός  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  του  αρχικού  

δικαιούχου, στ) των  αδελφών  του  αρχικού  δικαιούχου, οι  οποίοι  δεν  έχουν  δική  

τους  οικογένεια, εφόσον  συγκατατίθεται  εγγράφως  ο   δικαιούχος  και  εάν  αυτός  

δεν  υπάρχει, ο  σύζυγος  ή  η σύζυγος  και  οι  κατιόντες  του. 

Σύζυγοι     διαζευγμένοι   και  σύζυγοι  οι  οποίοι  συνήλθαν σε  νέο   γάμο  μετά  τη  

λύση  του  προηγούμενου  λόγω  θανάτου, δεν  έχουν  δικαίωμα  χρήσης  και  ταφής  

στον  οικογενειακό  τάφο. 

Ο  βαθμός  συγγενείας  με  τον  αρχικό  δικαιούχο  αποδεικνύεται   με  έγγραφο  

δημόσιας  ή  δημοτικής  αρχής. Εάν  δεν  προσκομιστεί   τέτοιο  έγγραφο  η  υπηρεσία  

ενεργεί  την  εκταφή  μετά  την  παρέλευση  τριετίας  από  τον  ενταφιασμό.  

2. Είναι  δυνατόν  να επιτραπεί  ο  ενταφιασμός  σε  οικογενειακό  τάφο,  και  

προσώπων  που  συνδέονται  με  τον  αρχικό  δικαιούχο, και  το  σύζυγο  ή τη  σύζυγό  

του,  είτε  πρόκειται  για   συγγενικά  πρόσωπα  είτε  πρόκειται  για  φιλικά. Για  την  

αναγνώριση  του  δικαιώματος  αυτού, απαιτείται  προηγούμενη  έγγραφη  

συγκατάθεση  του  αρχικού  δικαιούχου  και  εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  της  συζύγου  

και  των  κατιόντων του. 

Στην  περίπτωση  αυτή  καταβάλλεται  στο  Δήμο  ιδιαίτερο  ποσό, το  τέλος  

φιλοξενίας.  Το  ποσό αυτό είναι  αναπροσαρμοζόμενο  και  δεν  αποτελεί  στοιχείο  

απόκτησης  δικαιώματος  στον  τάφο  που  γίνεται  η  φιλοξενία. 

3. Η απαιτούμενη κατά τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  έγγραφη  συγκατάθεση  

του  αρχικού  δικαιούχου   ή, εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  
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και  των  κατιόντων  του, παρέχεται  μόνο  με  δήλωση  του  άρθρου  8 του Ν. 

1599/1986  επικυρωμένη  για  το γνήσιο  της  υπογραφής  από  την  αστυνομία. 

4. Δια  τον  ενταφιασμό  νεκρού  σε οικογενειακό  τάφο  απαιτείται  η  εξόφληση  των  

τελών  επιβλέψεως  και  καθαριότητας  του  οικογενειακού  τάφου  ο  οποίος  πρόκειται  

να  χρησιμοποιηθεί. 

5. Δεν  εισπράττονται     τέλη  επίβλεψης  και  καθαριότητας  εφόσον  δεν  έχει  

ανεγερθεί  οικογενειακός  τάφος. 

6.  Οι παραπάνω  όροι  δεν  ισχύουν  σε  περίπτωση  κατάργησης  του  κοιμητηρίου. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 

Κατάργηση  οικογενειακών  τάφων 

1.   Η  χρήση  οικογενειακών  τάφων  των οποίων  εξέλιπαν  οι  δικαιούχοι, και  δεν  

υπάρχουν  συγγενείς  να  πληρώνουν  τα  τέλη  συντήρησης  περιέρχεται  στο  Δήμο  

και διατίθενται  ελεύθερα  μετά παρέλευση  δεκαετίας  από  τον τελευταίο  

ενταφιασμό. 

Τα  οστά  που  βρίσκονται  στους  οικογενειακούς  τάφους  των  οποίων  οι  δικαιούχοι  

εξέλιπαν  και  περιέρχονται  αυτοί  στο  Δήμο,  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό  χώρο  

του  οστεοφυλακίου  όπου   φυλάσσονται  εσαεί. 

( Για  να  διαπιστωθεί  η  έλλειψη  δικαιούχων, ο Δήμαρχος  μπορεί  να  καλέσει  τους  

ενδιαφερόμενους  με  γενική  πρόσκληση  που  θα  δημοσιευθεί  στις  τοπικές  

εφημερίδες, να  καταθέσουν  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  τα  στοιχεία  που  

αποδεικνύουν  τη  συγγένειά  τους    προς  τον  αρχικό  δικαιούχο). 

2.   Εφόσον  διαπιστωθεί  η  έλλειψη  δικαιούχων,  αλλά υπάρχουν  συγγενείς  οι οποίοι  

για  συναισθηματικούς  λόγους  καταβάλλουν  το  τέλος  επίβλεψης  και  περιποιούνται  

τον  τάφο,  είναι  δυνατόν  να  παραχωρηθεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου,  σε  ένα  εξ  αυτών  εφόσον  εντός  πενταετίας  από  την ταφή  του  

τελευταίου  νεκρού  ζητήσουν  να  τους  παραχωρηθεί.  Χωρίς  αυτό  να αποτελεί  

δεσμευτικό  στοιχείο, είναι  καλύτερο  να  προτιμώνται  οι  κληρονόμοι  από  διαθήκη  

ή  οι  πλησιέστεροι  ζώντες  συγγενείς  των  αρχικών  δικαιούχων  οι  οποίοι  εξέλιπαν. 

Στην  περίπτωση  αυτή  θα  καταβάλουν  το  ποσό  που  προβλέπεται  για  την  

παραχώρηση  του  οικογενειακού  τάφου  και  το  ποσό  που  θα  προκύψει  από  την  

αξία  της  κατασκευής του τάφου κατόπιν  εκτιμήσεως  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  

Δήμου.  Εξυπακούεται,  ότι  η  παραχώρηση  των  τάφων  αυτών   στα  παραπάνω  

πρόσωπα  θα  γίνεται  με  τον  όρο  της  διατήρησης  των  επιγραφών  που  υπάρχουν  

στον  τάφο  και  της  διαφύλαξης  στον  τάφο  των οστών των  δικαιούχων  νεκρών  

που  ενταφιάσθηκαν  προηγουμένως.      

3.   Tάφοι   για  τους  οποίους  δεν  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και 

χρήσης από την υπηρεσία ή από τον διεκδικούντα,  διατίθενται   ελεύθερα  από  τον  

Δήμο,   με  τη  συμπλήρωση  πενταετίας  από  τον  τελευταίο  ενταφιασμό  έστω  και  

αν  στο  παρελθόν  χρησιμοποιήθηκαν  ή  εφέροντο  ως  οικογενειακοί. 

4.   Οικογενειακοί  τάφοι  των  οποίων  οι  δικαιούχοι  παραιτούνται  της  περαιτέρω  

χρήσεώς  των, περιέρχονται  στο  Δήμο  και  τους   διαθέτει  ελεύθερα.  Δεν  είναι  

νόμιμη   η παραίτηση  του  δικαιούχου  οικογενειακού  τάφου, με  τον  όρο  να 

περιέλθει  το  δικαίωμα  χρήσης  σε  πρόσωπο  που  υποδεικνύει  ο  ίδιος. 

5.   Για  τους   δικαιούχους  χρήσης  οικογενειακών  τάφων  που  απεβίωσαν και  δεν  

άφησαν  απογόνους, και οι  οποίοι  όταν  ζούσαν  προσέφεραν  ανεγνωρισμένες  

υπηρεσίες   με  κοινωφελή  δράση, ή άφησαν  κληροδότημα  υπέρ  του  Δήμου, ή  

δωρεά, μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίζει  για  την  εσαεί  παραμονή 

του  τάφου, τιμής  ένεκεν με  φροντίδα του Δήμου.  
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6.   Κατ’ εξαίρεση  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δεν  εκποιούνται  τάφοι  

χρησιμοποιηθέντες  για  την  ταφή  ιστορικών   προσώπων  καθώς  και τάφοι   επί  των  

οποίων  υπάρχουν  καλλιτεχνικά  έργα  αλλά  αυτοί  παραμένουν  στο  διηνεκές. 

7.   Οι  παραπάνω  όροι  δεν  ισχύουν  σε  περίπτωση  κατάργησης  του  κοιμητηρίου  

όπου   η  τύχη  των  οικογενειακών  τάφων  θα προσδιορίζεται  με  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που θα αφορά  την  κατάργηση  του  οικογενειακού  τάφου,  

την  μετεγκατάστασή του, και  την  μεταβατική  περίοδο  της  μετεγκατάστασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11 

Δωρεάν  διάθεση  τάφων 

1.   α)   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  με  απόφαση  του  να  παραχωρεί  τάφους  

για  τον  δωρεάν  και  εσαεί  ενταφιασμό  προσώπων  που  με  την  κοινωνική  και  

εθνική  τους  δράση  προσέφεραν  μεγάλες  υπηρεσίες  στο  Δήμο  και στο  έθνος, είτε  

σε  χώρο  τριετούς  ταφής  είτε  σε  οικογενειακό  τάφο. Ο  ενταφιασμός  των  ως  άνω  

προσώπων  θα  γίνεται  σε  ειδικό  εί   δυνατόν  χώρο  όπου  και  θα  παραμένουν  

εσαεί. 

β )   Οι  τάφοι  αυτοί θα παραχωρούνται  αποκλειστικά  για  την  ταφή  και  μόνον  των  

ως  άνω  τιμωμένων  προσώπων  και  δεν  αποκτούν  δικαίωμα  οι  συγγενείς  

οποιουδήποτε  βαθμού  συγγενείας. 

2.   Παραχωρείται  δωρεάν  η  χρήση  τριετούς  προκατασκευασμένου  τάφου, στους  

διατελούντες  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  εν ενεργεία εργαζομένους  του  Δήμου  

Ηρακλείου. 

3 .   Αξιωματικοί  εν  ενεργεία  και  οπλίτες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  των  

Σωμάτων  Ασφαλείας  οι  οποίοι  έπεσαν  υπέρ  πατρίδος, ενταφιάζονται  για  μία  

τριετία  δωρεάν  σε  κοινούς    ή  οικογενειακούς. 

4. Οι άποροι, εφόσον  προσκομιστεί στην υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων το 

σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηρακλείου,  ενταφιάζονται  δωρεάν  σε τάφο τριετούς χρήσεως.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ   ΟΣΤΩΝ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   12 

Χρόνος    ανακομιδής 

1.  Η ανακομιδή  των  οστών  των ενταφιασθέντων  σε  τάφους  τριετούς  ταφής  

γίνεται  μετά  την  παρέλευση  τριετίας   από  την  ταφή. 

2.   Η   εκταφή  των  νεκρών  για  αυτοψία  ή  για οποιοδήποτε  άλλο  λόγο, πριν  να  

παρέλθει  η  τριετία, επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  αδείας  του  εισαγγελέα. 

3.   Η  ανακομιδή  των  οστών  των  νεκρών  που  ενταφιάσθησαν  σε  οικογενειακούς  

τάφους  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παρ. 2  του  παρόντος κανονισμού ενεργείται  

επίσης  μετά  την  πάροδο  τριετίας  από  την  ταφή. 

4. Μετά την  λήξη  της τριετίας από την ημερομηνία ενταφιασμού, εφόσον οι συγγενείς 

του ενταφιασθέντος δεν ενδιαφερθούν αυτοβούλως για την εκταφή, θα ενημερώνονται 

εγγράφως με αποδεικτικό επίδοσης και θα υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Εάν δεν  

έρθουν  σε  συνεννόηση εντός 60 ημερών  με  την  υπηρεσία  για  την  ανακομιδή  των  

οστών  ή  για  την  παράταση  της  ταφής, η  υπηρεσία  του  νεκροταφείου  ενεργεί  

αυτεπαγγέλτως  την  ανακομιδή  και  τοποθετεί  τα  οστά   στο  κοινό  χωνευτήριο. Εάν  

έρθουν  σε  συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  αλλά  δεν  συναινούν   να  γίνει η εκταφή, 

ενώ  η ενδεχόμενη στενότητα  χώρου   το  επιβάλλει, η  υπηρεσία  αφού  λήξει  το 
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χρονικό διάστημα των 60  ημερών  ενεργεί  μόνη  της  την  εκταφή  και  τοποθετεί  τα  

οστά  στο  κοινό  χωνευτήριο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   13 

Παράταση  ανακομιδής 

1.  Παράταση  του  χρόνου  ταφής  μετά  την   πάροδο  της  τριετίας,  δίδεται  μέχρι  

ένα  έτος  εάν  οι  ανάγκες  το  επιτρέπουν,  κατόπιν  αιτήσεως των  συγγενών  και  

εφόσον  υπάρχουν  αποδεδειγμένα  σοβαροί  λόγοι. 

2. Παράταση  της  ανακομιδής  των   νεκρών  που  ενταφιάσθηκαν   σε  οικογενειακούς  

τάφους  κατά  το  άρθρο  9  παρ. 2  επιτρέπεται  μόνο  με  τη  συγκατάθεση  των  

δικαιούχων.  Για  τη  συγκατάθεση  απαιτείται  η  υποβολή  στο  Δήμο  γραπτής  

δήλωσης, στην  οποία  αναφέρεται  και  ο χρόνος  παραμονής  του  νεκρού  στον  τάφο  

μετά  την  πάροδο  της  τριετίας. 

3.  Για  την  παράταση  της  ανακομιδής  όσον  αφορά  την  παρ .  1  καταβάλλεται  στο  

Δήμο  το  ανάλογο  τέλος. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   14 

Διαδικασία  ανακομιδής   

1.   Η  ανακομιδή  ενεργείται  με  την  πάροδο  του  καθορισμένου  χρόνου  ταφής,  

όπως περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 12 . 

2.   Κατά  την  εκταφή  αρκεί  να  παρίσταται  ένας  εκ  των  συγγενών  των  

ενταφιασθέντων. 

3.   Είναι  δυνατόν  επίσης  να  προχωρήσει  η  υπηρεσία  στην  εκταφή  εάν  κανείς  εκ  

των  συγγενών  δεν  επιθυμεί  να  παρίσταται, έπειτα  από γραπτή  δήλωσή  του. 

4.   Οποιαδήποτε    ιατροδικαστική  εξέταση  που  θα  αφορά  τα  οστά  τα  οποία  

ευρίσκονται  εντός  των  κοιμητηρίων  θα  γίνεται  μετά  από  άδεια  του  εισαγγελέως  

με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  προϊσταμένου  και  του  αντιδημάρχου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    15 

Τέλος  ανακομιδής   

Το  τέλος  ανακομιδής  το  οποίο  καταβάλλεται  μετά  την  εν  λόγω  διαδικασία, 

καθορίζεται  στο  άρθρο  28   του  παρόντος  κανονισμού  και  αναπροσαρμόζεται  

μετά  από   απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16 

Αναβολή   ανακομιδής   

Εάν  κατά  το  άνοιγμα  του  τάφου  για  την  ανακομιδή  των  οστών  διαπιστωθεί  ότι  

δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  αποστέωσης εφόσον οι συγγενείς το 

επιθυμούν δίδεται παράταση μέχρι ένα έτος με την καταβολή του σχετικού 

δικαιώματος. Εάν μετά τη λήξη της παράτασης διαπιστωθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 

ως άνω διαδικασία,  γίνεται  μεταφορά  και  ενταφιασμός  στoν  ειδικό  χώρο 

μεταταφής του  κοιμητηρίου  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  παραπάνω  εργασία . 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17 

Φύλαξη   οστών  

1.   Η  φύλαξη  των  οστών  γίνεται  με  φροντίδα   της  υπηρεσίας  του  κοιμητηρίου  

στο  εφοδιασμένο  με  κατάλληλα  κιβώτια,  ενιαίου  τύπου, οστεοφυλάκιο. 

2.   Η  φύλαξη  των οστών  μπορεί  να  γίνεται  και  μέσα  σε  οικογενειακούς  τάφους,  

εφόσον  συγκατατίθενται  οι  δικαιούχοι. 
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3.   Για  τη  φύλαξη  των οστών  καταβάλλεται  ειδικό  τέλος  που καθορίζεται  στο  

άρθρο  28.  Εάν  δεν  καταβληθεί  το  τέλος  μέσα  σε  ένα  έτος  από  τον  καθορισμένο  

χρόνο, ο ενδιαφερόμενος συγγενής ειδοποιείται  εγγράφως  από την υπηρεσία  με 

προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 60 ημερών. Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν 

πληρωθεί το τέλος τα  οστά  μεταφέρονται  από  την  υπηρεσία   των  κοιμητηρίων  στο  

κοινό  χωνευτήριο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18 

Αρμόδια   όργανα 

1.   Η  διοίκηση  και  η  διαχείριση  του  νεκροταφείου  ασκείται  από  τον  Δήμο, δια  

των  υπηρεσιών  που  προβλέπει  ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  του  υπηρεσίας. 

2.  Υπεύθυνος  για  τη  λειτουργία  του  νεκροταφείου  και  την  εφαρμογή  των  

διατάξεων  του  παρόντος κανονισμού  είναι  ο  προϊστάμενος  του  Τμήματος  στον  

οποίον  υπάγεται  οργανικά  το  νεκροταφείο. 

3.  Η  είσπραξη  των  τελών  και  δικαιωμάτων  και  των λοιπών  εσόδων  του  

νεκροταφείου  γίνεται  από  υπαλλήλους  εξουσιοδοτημένους   από  τον  Δήμαρχο, και  

με  τριπλότυπα  είσπραξης  θεωρημένα  κατά  τις  διατάξεις  του  ΒΔ  της  17/5-

15/6/1959. 

 

A Ρ Θ Ρ Ο   19 

Διοίκηση  Διαχείριση  Ι . Ναού  

1.   Η  διοίκηση  και  η  διαχείριση  του  Ι . Ναού  του  νεκροταφείου  ασκείται  για  μεν  

το  κοιμητήριο  του  Αγίου  Κωνσταντίνου  από  την  Αρχιεπισκοπή,  για  δε  το  υπό  

σύστασιν   κοιμητήριο  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου   θα  ασκείται  από  τον  Δήμο  

Ηρακλείου. 

2.   Ο  αριθμός  των  θέσεων  των  εφημερίων, ιεροψαλτών  και  νεωκόρων  για  τους  

οποίους  η  διοίκηση  θα  ασκείται από  τον  Δήμο, καθορίζεται  με απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Αρχιεπισκόπου. 

Η  πλήρωση  των  ανωτέρω  θέσεων  γίνεται  για   μεν  τους  εφημέριους  από  τον  

Αρχιεπίσκοπο, για  δε  τους  λοιπούς  από  τον  Δήμαρχο, κατά  την  νόμιμη  

διαδικασία. Κατά  τον  ίδιο τρόπο  γίνεται  και η  απόλυσή  τους. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20 

Διοίκηση   Διαχείριση  Καταστημάτων 

1.  Τα  καταστήματα  και  οι  βοηθητικοί   χώροι  ανήκουν στην  Δημοτική  Περιουσία   

του  Δήμου  Ηρακλείου  και  η  εκμετάλλευσή  τους   γίνεται από  τον  Δήμο  

Ηρακλείου. 

2.  Η  εκμετάλλευση  της   αίθουσας  δεξιώσεων,  του  κυλικείου ,  των  ανθοπωλείων  

των  καταστημάτων  μίνι  μάρκετ  κ.λπ. τα  οποία  ευρίσκονται  εντός  των  χώρων  των 

κοιμητηρίων  παραχωρούνται  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στη   

ΔΕΠΤΑΗ    και  σε  ιδιώτες με τη νόμιμη διαδικασία οι οποίοι  συγχρόνως  με  την  

παραχώρηση  αναλαμβάνουν τη  συντήρηση  και  τη  φύλαξη  των χώρων  που θα  

παραχωρηθούν. 

3.   Η  καθαριότητα  των  τάφων  και  η  αφή  των  κανδηλίων  είναι  υποχρέωση  της  

υπηρεσίας  των  κοιμητηρίων, εφόσον  ανατεθεί  έπειτα  από απόφαση  του  Δημοτικού  
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Συμβουλίου  στην ΔΕΠΤΑΗ  ή και σε  ιδιωτική εταιρία με τις νόμιμες διαδικασίες. 

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση πού οι συγγενείς του νεκρού επιθυμούν να 

φροντίζουν οι ίδιοι το μνήμα απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας και αφής 

κανδηλίου. 

4.  Η  υπηρεσία  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  θα  έχει  την  ευθύνη  για  τη  

λειτουργία  των  ψυκτικών  θαλάμων  όπου  αυτοί  υπάρχουν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   21 

Ώρες  και  μέρες  λειτουργίας 

1.   Το  νεκροταφείο  λειτουργεί  όλες τις  μέρες  της  εβδομάδας. 

2.   Για  τους  μήνες  Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο από  τις 8 :00 π.μ. 

μέχρι  τις  5 :00 μ.μ. 

 Για  τους  μήνες  Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο  και  Απρίλιο  από  τις  8 :00 π.μ.  

έως  τις  5 :30 μ.μ. 

Για  τους  μήνες   Μάϊο, Ιούνιο,  Ιούλιο, Αύγουστο από τις   8 :00 π.μ. έως  τις  7:00 

μ.μ. 

Σε  ώρες  που  δεν  λειτουργεί  το  νεκροταφείο  απαγορεύεται  η  είσοδος  σε  

οποιονδήποτε. 

3.  Απαγορεύεται  η  είσοδος  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  ατόμων  που  συνοδεύουν  

ζώα,  όπως  και  η  παρουσία  αδέσποτων, τα  οποία  πρέπει να  απομακρύνονται  από  

τον  φύλακα  του  κοιμητηρίου. 

4.   Aπαγορεύεται   η  κυκλοφορία   και  στάθμευση  κάθε  μεταφορικού  μέσου  στους  

χώρους  των  Κοιμητηρίων  εξαιρουμένων  των  αναπήρων   και  εκείνων  που  για  

λόγους  υγείας  δεν  μπορούν  να  μετακινηθούν  με  άλλο  τρόπο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   22 

Βιβλία 

1. Για  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των  δημοτικών  νεκροταφείων   τηρούνται  

τα  παρακάτω  βιβλία  με την υποστήριξη της μηχανοργάνωσης. 

Α .   Βιβλίο  ενεργουμένων  ενταφιασμών. 

Β .   Βιβλίο  αλφαβητικού  ευρετηρίου  ενταφιαζομένων. 

Γ .   Βιβλίο  ενεργουμένων  ανακομιδών. 

Δ .   Βιβλίο  παρατάσεων  ανακομιδών. 

Ε .   Βιβλίο  φυλασσομένων  στο  οστεοφυλάκιο  οστών. 

ΣΤ.  Βιβλίο  μεταταφών. 

Ζ .   Βιβλία  οικογενειακών  τάφων. 

Η .   Βιβλίο ειδικού  πρωτοκόλλου. 

Θ .   Βιβλίο  επίπλων  σκευών  και  αφιερωμάτων  Ιερού  Ναού  νεκροταφείου. 

Ι  .   Βιβλίο  εναποθέσεως  νεκρών  στον  θάλαμο  παραμονής  νεκρών. 

2 .   Υπεύθυνος  για  την  ενημέρωση  και  κανονική  τήρηση  των  βιβλίων  είναι  ο  

προϊστάμενος  του  τμήματος  του  κοιμητηρίου. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   23 

Μνημεία   τριετούς  χρήσεως  

1.   Τα  μνημεία  τριετούς  χρήσεως  έχουν  κατασκευαστεί  και  παραδίδονται  έτοιμα  

προς  χρήση  από  τον  Δήμο  Ηρακλείου  σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  της  

αρχιτεκτονικής  μελέτης  του  Νέου  Κοιμητηρίου. 

2. Απαγορεύεται  η  κατασκευή  μνημείων  τριετούς  χρήσεως  όπως  και  οποιαδήποτε  

άλλη  σχετική  εργασία  στο  κοιμητήριο  από  ιδιώτες. 
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Επίσης  οι  εργασίες  επισκευής  των  μνημείων  εκτελούνται  μόνο  από  την  υπηρεσία  

του  νεκροταφείου. 

3.  Μετά  την  ανακομιδή  τα  υλικά  των  μνημείων  και  οποιοδήποτε  άλλο  υλικό  

βρίσκεται  επάνω  σε αυτά, περιέρχονται   στο  Δήμο. 

Τα  υλικά  αυτά  μπορούν  να  ανακαινιστούν  και  να  επαναχρησιμοποιηθούν  από  

την  υπηρεσία  του  Δήμου  Ηρακλείου. 

4 .  Δεν  επιτρέπεται  η  έξοδος  από  τα  Κοιμητήρια  κανενός  είδους  αντικειμένου  

σύμφωνα  με  τις  σχετικές  υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    24 

Κατασκευή  μνημείων  οικογενειακών  τάφων   

Οι  οικογενειακοί  τάφοι  θα  κατασκευάζονται  από  ιδιώτες, μετά  από  την  έκδοση  

της  σχετικής  άδείας. 

Κάθε  εργολήπτης  ανεγέρσεως  και  εξωραϊσμού  τάφων  θα  τελεί  υπό τον  έλεγχο  

του  προϊσταμένου  του  Δημοτικού  Κοιμητηρίου. Οι  οικογενειακοί  τάφοι  θα  

κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τα   εγκεκριμένα  σχέδια   ΑΛ61, ΑΛ62, ΑΛ63, της  

αρχιτεκτονικής  μελέτης  για  την  ανέγερση  του  Νέου  Κοιμητηρίου. 

Απαγορεύεται  η κατασκευή  τάφου  οποιασδήποτε  άλλης  αρχιτεκτονικής  μορφής. Οι  

εργασίες  κατασκευής  των  οικογενειακών τάφων  θα  επιβλέπονται  από  την  τεχνική  

υπηρεσία  του  Δήμου  Ηρακλείου. 

Απαγορεύεται  η  εισαγωγή  και  τοποθέτηση  ακατέργαστων  υλικών  οποιασδήποτε  

φύσεως  εντός  του  Κοιμητηρίου  και  η  επεξεργασία  ή  προπαρασκευή  αυτών  εντός  

των  διαδρόμων  του  Κοιμητηρίου. 

Επίσης  δεν  επιτρέπεται  η  από  μέρους  τους  χρησιμοποίηση  χώρου  του  

Κοιμητηρίου, για  την  αποθήκευση  υλικών   ή  για  την απόρριψη   αχρήστων  υλικών 

ούτε  προσωρινά. 

Απαγορεύεται  κάθε  ενέργεια   εκ  μέρους  των  εργοληπτών  που  θα  αποβλέπει  ή  

εμφανώς  θα  κατατείνει  στην  προσέλευση  πελατών,  με  αποτέλεσμα   να  

δημιουργείται  μεταξύ  τους  ανταγωνισμός. 

Επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  σταυρών, ανδριάντων,  πλακών  αναγραφής  ονομάτων  

και  εν  γένει  διακοσμητικών  στοιχείων  μετά  από  έγκριση  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας. 
 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   25 

Πράσινο  Δημοτικών  Κοιμητηρίων 

Η φροντίδα  του  πρασίνου  γίνεται  με  την  ευθύνη  και  την  εποπτεία  της  αρμοδίας  

Υπηρεσίας  Πρασίνου  του  Δήμου και με  την  παραχώρηση  του  ανάλογου  

προσωπικού. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   26 

Εργατοτεχνικό  προσωπικό 

1.   Το  προσωπικό  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  πρέπει   να  συμπεριφέρεται  

ευπρεπώς, να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  προθύμως, και  να  μη  δίδει  αφορμές  

παραπόνων   ή  παρατηρήσεων. 

2.    Η  τιμιότητα, το  ήθος  και  η  επίγνωση  του  αντικειμένου  που  αναλαμβάνουν  

πρέπει  να  είναι  τα  χαρακτηριστικά  κριτήρια της  επιλογής  τους. 

3.     Το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  πρέπει  να  φέρει την  καθορισμένη  ενδυμασία. 

4.  Απαγορεύεται  στο  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Κοιμητηρίου  

κάθε ανάμιξη  και  μεσολάβηση  με  εργολήπτες, εργολάβους  κηδειών  ή  άλλους  

εξωδημοτικούς  παράγοντες,  για  τη  διευκόλυνση  σε  ενδιαφερόμενες  οικογένειες  
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που  αφορά  στην  κατασκευή  τάφου, τέλεση  μνημοσύνου,  κηδείας  ή  οτιδήποτε  

άλλο  συνδέεται  με  το  αντικείμενο  του  κοιμητηρίου. 

5 .   Ο εμβολιασμός  των ως  άνω  προσώπων   είναι  υποχρεωτικός. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε 

ΤΕΛΗ   ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   27 

                       Επιβολή, βεβαίωση  και  είσπραξη  τελών  και  δικαιωμάτων. 

Τα   προβλεπόμενα  από  τον  παρόντα  κανονισμό  τέλη  και  δικαιώματα  του  

δημοτικού  νεκροταφείου  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/-

15/61959. “Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  Δήμων  και  

Κοινοτήτων”, και  διατίθενται  για  την  συντήρηση  και  λειτουργία  του  

νεκροταφείου  και  του  Ιερού  Ναού. 

Το διπλογραφικό σύστημα  θα εφαρμοστεί  όταν η υπηρεσία θα είναι έτοιμη.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   28 

Τέλη  και  δικαιώματα  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων της πόλης  

(Αγ.Κων/νου , Συν.Δημητρίου και Αναστάσεως του Κυρίου)  

 

        Οι ισχύουσες τιμές  με την υπ’ αρ. 236/ 3-4-1996 απόφαση του Δ.Σ. 

αναπροσαρμόζονται  ως ακολούθως:  

1) Δικαίωμα  ταφής σε οικογενειακό τάφο Α΄ θέσης  από 40,50 ευρώ σε 59 ευρώ.  

2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο Β΄ θέσης από 20,25 ευρώ σε 39 ευρώ . 

3) Ταφή σε κοινούς τάφους από 11,81 ευρώ σε 24 ευρώ.  

4) Ταφή σε παιδικούς τάφους από 4,05 ευρώ σε 15 ευρώ.  

5) Δικαίωμα προκατασκευασμένου τάφου στο νέο νεκροταφείο Αναστάσεως του 

Κυρίου  735 ευρώ.   

6) Δικαίωμα  ανανέωσης  (παράτασης ταφής)  από 40,50  ευρώ το τρίμηνο σε 88 

ευρώ  το τρίμηνο . 

7) Δικαίωμα  ανακομιδής  οστών από οικογενειακούς τάφους Α΄ και Β΄ θέσης από 

15,19 ευρώ , σε  30 ευρώ . 

8) Δικαίωμα  άδειας   ανέγερσης οικογενειακού τάφου από 27 ευρώ , σε  50 ευρώ.  

9) Δικαίωμα  χρήσης χώρου για εναπόθεση  υλικών από 15,19 , σε 30 ευρώ.  

10) Αξία  μονού μεταλλικού  κιβωτίου  οστών από 13,50 ευρώ σε 24 ευρώ. 

11) Αξία διπλού κιβωτίου οστών από 20,25 ευρώ σε 39 ευρώ . 

12) Δικαίωμα  φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους από 270 ευρώ,  σε 400 ευρώ. 

13) Τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων 15 ευρώ. (μηνιαίο) (νέο τέλος). 

14) Τέλος φύλαξης οστών από 4,05 ευρώ , σε 11 ευρώ. (ετήσιο)  

15) Δικαίωμα επίβλεψης οικογενειακού  τάφου από  7,76 ευρώ , σε 15 ευρώ 

(ετήσιο) . 

16) Τέλος  τέλεσης  μνημοσύνου 30 ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου) 

(νέο τέλος). 

17) Τέλος  νεκρωσήμου  ακολουθίας 30 ευρώ. (Κοιμητήριο Αναστάσεως του 

Κυρίου) (νέο τέλος). 
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18) Τέλος  παραμονής  σε  ψυκτικό  θάλαμο 15 ευρώ ημερησίως. (Κοιμητήριο 

Αναστάσεως του Κυρίου) (νέο τέλος). 

19) Τέλος ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς χρήσεως  από 7,76 ευρώ , σε 10 

ευρώ. 
 

  Τα έσοδα  από  τη  διάθεση  των  κεριών  του  Ιερού  Ναού  εφόσον  πρόκειται  για  

δημοτικό  Ναό, βεβαιώνονται  και  εισπράττονται  ως  έσοδα  του  Δήμου. Κάθε  10  

ημέρες  επιτροπή  από  υπαλλήλους  που  υπηρετούν  στο  νεκροταφείο  η  οποία  

ορίζεται  από  τον  προϊστάμενο  του  τμήματος, προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του  

ειδικού  κητείου  και  στην  καταμέτρηση  των  χρημάτων που  έχουν  συλλεγεί.  Για  

κάθε  καταμέτρηση  συντάσσεται  πρακτικό, το  οποίο υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  

επιτροπής. Το σχετικό  ποσό   αποδίδεται  αμέσως  στο  ταμείο  του  Δήμου. Τα  

κλειδιά  φυλάσσονται  από  τον  προϊστάμενο  του  Τμήματος. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    29 

Ύψος  τελών  και  δικαιωμάτων      

1 .   Το ύψος των τελών  και  δικαιωμάτων  καθορίζεται  αρχικά  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  αναπροσαρμόζεται  μετά  από  αιτιολογημένη  πρόταση  του  

προϊσταμένου  του  τμήματος  για  όλα  τα  δημοτικά  κοιμητήρια  ή  για  κάθε  ένα  

από  αυτά  μεμονωμένα. 

2 .   Σε  περίπτωση  που  η  απόφαση  καθορισμού τελών και δικαιωμάτων   δεν  ορίζει  

το  χρόνο  έναρξης  της  ισχύος  της,  ισχύει  από  την  1η  Ιανουαρίου  του  επόμενου  

έτους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ 

 
ΑΡΘΡΟ  30 

Ισχύς  του   κανονισμού 

1 .   Ο παρών  κανονισμός  ισχύει  αμέσως  μόλις  ολοκληρωθεί  η  δημοσίευσή  του  

κατά  τον  τρόπο  που  προβλέπει  το  άρθρο  37 και 96  του  Δημοτικού  και  

Κοινοτικού   Κώδικα. 

2 .   Για  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  τον  παρόντα  κανονισμό  μπορούν  

αυτές  να  συμπεριληφθούν  στα  άρθρα  του  κανονισμού  μετά  από σχετική  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 

      

 

Β. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει ,  

  

1. Την διακοπή του ενταφιασμού των νεκρών στα Κοιμητήρια της πόλης στους 

οικογενειακούς τάφους και τάφους τριετούς χρήσεως στις 31.7.2004, για τους 

παρακάτω λόγους που επιβάλλει η προστασία της Δημόσιας Υγείας και το 

Δημόσιο συμφέρον που δεν προκύπτει ότι κατ’ άλλον τρόπο μπορεί να 

πραγματωθεί, επειδή :  

 

α.  Ο με ταχείς ρυθμούς αυξανόμενος πληθυσμός της πόλης του Ηρακλείου σε 

συνδυασμό και με το γεγονός ότι το κοιμητήριο του Αγίου Κων/νου κατασκευάστηκε 

αρχικά το έτος 1892 χωρίς δυνατότητα επέκτασής του αφού βρίσκεται μέσα σε 

πυκνοδομημένη περιοχή,  προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπάρχουσες 

ανάγκες γίνεται υπερχρήση αυτού,  με αποτέλεσμα να  κρίνεται αναγκαία η πρόωρη 

εκταφή νεκρών παρ όλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η αποσύνθεσή τους, γεγονός που 
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με βεβαιότητα δημιουργεί εστία μικροβίων για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για 

εργαζόμενους και τους εκατοντάδες καθημερινούς επισκέπτες.  

β.  Υπάρχει μικρή απόσταση μεταξύ των υφισταμένων τάφων  με αποτέλεσμα 

να καθίσταται ανέφικτη η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε πολλά σημεία 

του και  αποστραγγιστικού συστήματος και  να έχει δημιουργηθεί υπερκορεσμός του 

εδάφους και  να υπερχειλίζουν οι οικογενειακοί τάφοι .  

γ. Υπάρχει υπερμόλυνση του εδάφους , από τις αλλεπάλληλες ταφές , γεγονός 

που δημιουργεί συνθήκες επιβαρυντικές για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον .  

      δ. Δεν πληρούνται ουσιώδεις όροι από υγειονομικής και αισθητικής πλευράς 

και δεν υπάρχει δυνατότητα  εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων παρά τις 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Δημοτική Αρχή, δεν 

επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης του. Έτσι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα εφαρμογής 

του υγειονομικά αποδεκτού τρόπου συλλογής, για τους προαναφερόμενους λόγους, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει διασκορπισμός, δυσοσμία και ανάπτυξη εντόμων με τον 

κίνδυνο που προκαλεί στους περιοίκους , τους εργαζόμενους ή και τους επισκέπτες 

για την υγεία τους. Επίσης δεν διαθέτει ούτε υπάρχει δυνατότητα κατασκευής των 

προβλεπομένων χώρων υγιεινής για τους εργαζόμενους, λόγω έλλειψης χώρου, με 

αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η υγεία των . 

    ε .Οι παραπάνω λόγοι εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των Δημοτών που 

σε συνδυασμό με την έλλειψη αισθητικής και ευπρέπειας του χώρου, χωρίς 

περαιτέρω δυνατότητα βελτίωσης του, προσβάλλεται η προσωπικότητα του Δημότη, 

κρίνεται δε αναγκαία η προστασία του περιβάλλοντος που δεν μπορεί να γίνει άλλως 

παρά με την παύσης της ταφής .  

 Παραπέρα το δημόσιο συμφέρον επιβάλει  κυρίως τη διασφάλιση της υγείας 

όλων των κατοίκων της περιοχής, των εκατοντάδων επισκεπτών του  και των 

εργαζομένων στο χώρο του κοιμητηρίου.   

Επιβάλλεται η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής αφού το κοιμητήριο του Αγ. 

Κων/νου βρίσκεται σήμερα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου σε κεντρικότατο σημείο , 

δίπλα  σε Δημοτικό Σχολείο (απόσταση δέκα (10) περίπου μέτρων, δίπλα στον 

ανισόπεδο κόμβο που οδηγεί στις Αρχαιότητες της Κνωσού και την Ε.Ο. και αποτελεί 

το σταυροδρόμι από και προς την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να αποτελεί 

άσχημη εικόνα και να υπάρχει ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής που θα 

επιτευχθεί με τον εξωραϊσμό του εν λόγω κοιμητηρίου και τη διακοπή του 

ενταφιασμού των νεκρών . Παραπέρα  είναι αδύνατη πλέον η διατήρηση της 

λειτουργίας του νεκροταφείου αυτού αφού πλέον των παραπάνω λόγων είναι και η   

αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση που υπάρχει από την λειτουργία του μέσα σε 

κομβικό σημείο της πόλης όπως προαναφέρεται υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 

τροχαίων ατυχημάτων .  

         Για  όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή ουδεμία άλλη λύση που να 

προστατεύει την δημόσια  υγεία  και το συμφέρον των δημοτών υπάρχει , ο Δήμος 

δαπάνησε υπέρογκα ποσά για την λειτουργία του νέου σύγχρονου Δημοτικού 

Κοιμητηρίου που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης, τηρώντας όλους  

τους προβλεπόμενους υγειονομικούς κανόνες .   

2. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Αναστάσεως του Κυρίου ορίζεται η 1η Αυγούστου 2004.  

3. Το Νεκροταφείο Αγίου Κων/νου και τα άλλα της πόλης θα διατηρηθούν, θα 

εξωραϊστούν, θα φυλάσσονται και θα είναι χώροι επισκέψιμοι και χώροι τιμής 

με όλο το σεβασμό προς τις θρησκευτικές, ηθικές και πολιτιστικές παραδόσεις 

και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν τη χρήση και την 

λειτουργία των Νεκροταφείων. 
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4. Τροποποιεί την παρ. 5 του άρθρου 8 του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ως εξής: 

            Όσον αφορά τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου Αγίου 

Κων/νου, ο Δήμος Ηρακλείου θα παραχωρήσει δωρεάν (εφ’ όσον το επιθυμούν) σε 

αυτούς αντίστοιχο ταφόπεδο στο νέο Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου. 

 Η δαπάνη κατασκευής της βασικής υποδομής του νέου οικογενειακού τάφου 

θα βαρύνει το Δήμο και θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

        5. Καθορίζει την τιμή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης οικογενειακού 

τάφου , συμπεριλαμβανομένων και των βασικών έργων υποδομής σε 9.000,00 €  

 

 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Αληγιζάκη – Νικολαϊδη Β., 

Αστρινάκη Ν., Γκίζη Ν., Καραντινού Γ., Κεφαλογιάννη Ν., Ματζαπετάκη Ν., Μελά 

Χ., Πασπάτη Γ., Ροκαδάκη Γ., Σπανάκη Δ. και Χονδράκη Ν.   

 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Βασιλειάδης δεν συμφωνεί με το χρόνο 

διακοπής των ενταφιασμών στους οικογενειακούς τάφους του Νεκροταφείου Αγίου 

Κων/νου τον οποίο θεωρεί μικρής διάρκειας (άποψή του είναι μια πενταετία 

περίπου).   
 

 

 

                                                             ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     

                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο  30/7/2003 

                                                              Ο Γραμματέας 

 


