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(Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από
τα παρόντα µέλη της κ.κ. 1) Τράπαλης Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος, 2)
Βασιλάκης Γεώργιος, 3) Καλογεράκης Γεώργιος, 4) Προυκάκης
Κωνσταντίνος και 5) Χρονάκης Αντώνιος, τακτικά µέλη και 6)
Κυριακάκη Ειρήνη, αναπληρωµατικό µέλος προερχόµενο από την
πλειοψηφία.
Απόντων των µελών κ.κ. 1) Καλογεράκης Ζαχαρίας, ∆ήµαρχος
Μινώα Πεδιάδας – Πρόεδρος και 2) Χαρουλάκης Νικόλαος, τακτικό
µέλος προερχόµενο από την πλειοψηφία.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στη ∆ηµοτική Ενότητα Καστελλίου (στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) στις 21-11-2011 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 14:00.
Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου οικ.
22627/16-11-2011 (Α∆Α: 4577ΩΚ6-ΨΧΡ) πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Τα πρακτικά τηρεί ο γραµµατέας της επιτροπής - υπάλληλος του
∆ήµου, Σηφάκης Γεώργιος.
Απόντος του προέδρου, κ. Καλογεράκη Ζαχαρία, προεδρεύει ο
αντιπρόεδρος κ. Τράπαλης Χαράλαµπος (άρθρ.75 παρ.2 του
Ν.3852/2010).
Η Επιτροπή βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.Θέµα 2ο :
«∆ηµόσια διαβούλευση για τον Κανονισµό Νεκροταφείων του
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας».
Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, κ. Τράπαλης Χαράλαµπος, έθεσε
υπόψη των µελών της Επιτροπής το Σχέδιο, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής το Σχέδιο του Κανονισµού Νεκροταφείων του ∆ήµου
Μινώα Πεδιάδας, προκειµένου αφού δοθεί σε διαβούλευση –
σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ.2 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
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και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 – για να εκφράσουν τυχόν
απόψεις οι διάφοροι κοινωνικοί και επαγγελµατικοί φορείς και οµάδες
πολιτών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την ψήφισή του.
Κατόπιν, ο λόγος δόθηκε στον αντιδήµαρχο µε αρµοδιότητες στα
Νεκροταφεία, κ. Βασιλάκη Ιωάννη, που ανέγνωσε κατ’ άρθρο το
σχέδιο του Κανονισµού Νεκροταφείων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και
απάντησε στις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα µέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει την έναρξη διαβούλευσης
για είκοσι (20) ηµέρες µε τους αρµόδιους κοινωνικούς και
επαγγελµατικούς φορείς και οµάδες πολιτών, προκειµένου να
υποβληθούν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά µε το θέµα.
Η πρόταση του προεδρεύοντος έγινε οµόφωνα δεκτή από τα
µέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη
σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το Σχέδιο του Κανονισµού Νεκροταφείων του ∆ήµου Μινώα
Πεδιάδας.
2. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79
και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Θέτει σε δηµόσια διαβούλευση για 20 ηµέρες µε τους αρµόδιους
κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς και οµάδες πολιτών, το
σχέδιο του Κανονισµού Νεκροταφείων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.

Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, θα συζητήσει το θέµα
και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα
εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το σχέδιο του κανονισµού νεκροταφείων του ∆ήµου Μινώα
Πεδιάδας, που τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση, έχει ως ακολούθως:
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Σ Χ Ε ∆ Ι Ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
Άρθρο 1
«Κοιµητήριο» ονοµάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιµοποιείται για
την ταφή ανθρώπινων πτωµάτων ή τµηµάτων τους.
«Ανθρώπινο πτώµα» ή απλά «πτώµα» ονοµάζεται το σώµα του
θανόντος ατόµου σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται.
«Συνηθισµένος τάφος» ονοµάζεται ο χώρος στο έδαφος του
κοιµητηρίου, που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση ανθρώπινου
πτώµατος ή τµηµάτων του.
«Ταφή» ονοµάζεται η τοποθέτηση ανθρώπινου πτώµατος ή τµηµάτων
του µέσα στον τάφο και η κάλυψή του µε χώµα ή η τοποθέτησή του
µέσα σε κρύπτη και η αεροστεγής σφράγισή της.
«Κενοτάφιο» ονοµάζεται η οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσµα µέσα στο
κοιµητήριο, αφιερωµένο στο νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όµως δεν
περιέχει το πτώµα ή τα πτώµατά τους.
«Νεκροθάλαµος» ονοµάζεται οποιοσδήποτε στεγασµένος χώρος µέσα
στο κοιµητήριο, κατάλληλος για την προσωρινή τοποθέτηση σ’ αυτόν
ανθρώπινων πτωµάτων.
«Ανακοµιδή νεκρού» ονοµάζεται η µεταφορά, γενικά από τον τάφο,
των οστών του νεκρού και ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του
πτώµατος, µε σκοπό να φυλαχτούν ή να τοποθετηθούν αλλού.
«Οστεοφυλάκιο» ονοµάζεται οποιοσδήποτε στεγασµένος ή κλειστός
χώρος στο κοιµητήριο, που περιλαµβάνει κατάλληλες υποδοχές για
την φύλαξη των οστών των ανακοµιζόµενων νεκρών.
«Χωνευτήριο» ονοµάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιµητηρίου, που
χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακοµιζόµενων νεκρών.

Άρθρο 2
1. Η ίδρυση, συντήρηση και η εν γένει λειτουργία των κοιµητηρίων
(νεκροταφείων), µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Μινώα
Πεδιάδας, ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της δηµοτικής
αρχής.
2. Ο ∆ήµος υποχρεούται να φροντίζει, έγκαιρα, για την εξασφάλιση
των απαιτούµενων χώρων, που θα πρέπει να βρίσκονται
κατ΄αρχήν εκτός σχεδίου πόλης και µακριά από κατοικηµένες
περιοχές και να τους περιβάλλει πάντοτε µε φυτείες (δέντρα και
θάµνους) σε ζώνη επαρκούς πλάτους. Σε κάθε νέο κοιµητήριο
επιβάλλεται να δηµιουργηθεί απαραιτήτως, µέσα στην
προοριζόµενη για το σκοπό αυτό έκταση, η παραπάνω ζώνη
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3.

4.

5.

6.

πρασίνου, το υπόλοιπο δε κεντρικό µέρος να χρησιµοποιείται
µόνον ως κοιµητήριο.
Τις λεπτοµέρειες, ως προς την επιλογή των θέσεων των
κοιµητηρίων, την τοπική τους διάταξη και γενικά κάθε σχετικό
ζήτηµα ρυθµίζει το δηµοτικό συµβούλιο µε σχετική απόφασή
του.
Παλαιά, για οποιοδήποτε λόγο αχρηστευθέντα, κοιµητήρια, των
οποίων η µεταφορά αποκλείεται για θρησκευτικούς λόγους,
δεντροφυτεύονται και εξωραΐζονται µεταβαλλόµενα σε άλση.
Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των κοιµητηρίων και
σε ιδιωτικούς χώρους, εξαιρουµένων των µοναστηριών και
ησυχαστηρίων, καθώς και των περιβόλων ιδρυµάτων,
προκειµένου για τον ενταφιασµό προσωπικοτήτων που
προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο ίδρυµα.
Η περιουσία των κοιµητηρίων ανήκει στην κυριότητα του ∆ήµου.

Άρθρο 3
∆ιαµόρφωση
Τα κοιµητήρια πρέπει να περιφράσσονται µε τοίχο ή άλλη περίφραξη,
που να παρεµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο σ΄αυτά ατόµων ή
ζώων. Μέσα από την περίφραξη πρέπει να φυτεύονται δέντρα και
θάµνοι σε αρκετό πλάτος, ώστε να δηµιουργείται ζώνη πρασίνου, και
στη συνέχεια, στο εσωτερικό µέρος τους πρέπει να κατασκευάζεται
δρόµος, ο οποίος θα περιβάλλει το χώρο που χρησιµοποιείται για την
ταφή των νεκρών. Για καθένα κοιµητήριο πρέπει να συντάσσεται
γενικό σχέδιο σε κατάλληλη κλίµακα, στο οποίο θα φαίνεται η
τοπογραφική διαµόρφωση του εδάφους, τα κτίσµατα που υπάρχουν ή
προβλέπεται να γίνουν, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, δρόµοι, πλατείες,
κλπ καθώς και ο διαχωρισµός της περιοχής της ταφής των νεκρών σε
τοµείς (ζώνες), καθένας από τους οποίους θα φέρει χαρακτηριστικό
όνοµα, γράµµα ή αριθµό. Επίσης, θα συντάσσονται σχέδια των πιο
πάνω τοµέων µε λεπτοµέρειες, στα οποία θα σηµειώνονται οι θέσεις
των τάφων, καθώς και η σειρά χρησιµοποίησής τους. Το έδαφος,
ύστερα από την τελική διαµόρφωσή του, πρέπει να µην έχει έντονες
κλίσεις και οπωσδήποτε όχι πάνω από 10%.

Άρθρο 4
Συνηθισµένοι τάφοι
1. Οι συνηθισµένοι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,50 µ. και πλάτος
1,50 µ., βάθος δε 1,80 µ. περίπου. Ο πυθµένας των τάφων θα
βρίσκεται τουλάχιστον 1 µ. χαµηλότερα από τη στάθµη
οποιουδήποτε παράπλευρου δρόµου.
2. Οι τάφοι, µετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε
γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από
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αυτή θα σχηµατίζεται γεώλοφος, ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. ή
θα κλείνουν αεροστεγώς µε σκέπαστρο.
3. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον 0,50 µ.,
που θα µετριέται από τα όρια της εκσκαφής.

Άρθρο 5
Ιεροί Ναοί
Σε κάθε κοιµητήριο επιτρέπεται η ανέγερση Ιερού Ναού για το σκοπό
της ιερολογηµένης ταφής των νεκρών και την εξυπηρέτηση των
σχετικών τελετουργικών αναγκών.

Άρθρο 6
Νεκροθάλαµοι
Στα κοιµητήρια επιτρέπεται η κατασκευή κατάλληλου νεκροθαλάµου
για την προσωρινή τοποθέτηση των νεκρών µέχρι την ταφή.

Άρθρο7
Οστεοφυλάκια
1. Όλα τα κοιµητήρια θα διαθέτουν οστεοφυλάκια για τη φύλαξη
των οστών των ανακοµιζόµενων νεκρών.
2. Το οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από στεγασµένο χώρο στον
οποίο θα υπάρχουν κατάλληλες θυρίδες διαστάσεων,
τουλάχιστον, 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 µ. για την τοποθέτηση των
οστεοθηκών. Οι θυρίδες θα κλείνουν µε εξωτερικά θυρόφυλλα
για να µη φαίνονται οι θήκες.
3. Τα οστεοφυλάκια θα φωτίζονται και θα αερίζονται καλά.

Άρθρο 8
Τα µνηµεία που βρίσκονται επί των τάφων, χαρακτηρίζονται ως
πράγµατα εκτός συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η εκποίηση,
υποθήκευση ή κατάσχεσή τους, καθώς και η µεταβολή του
προορισµού τους. Η νοµή που ασκείται σ΄αυτά είναι θρησκευτικού
περιεχοµένου και δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα.

Άρθρο 9
Τα κοιµητήρια είναι προορισµένα για τον ενταφιασµό, εντός τους,
κάθε νεκρού, ασχέτως θρησκεύµατος ή εθνικότητος.
Ο ∆ήµος υποχρεούται να παραχωρεί µέσα στα κοιµητήριά του χώρο
για τον ενταφιασµό κάθε θανόντος, δηµότη ή µη, που πεθαίνει στην
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περιφέρειά του, ανεξάρτητα από το αν ήτοι ηµεδαπός ή αλλοδαπός,
χριστιανός ή µη.
Για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων, ο ∆ήµος
υποχρεούται, µετά και τη σύµφωνη γνώµη της οικείας Ιεράς
Μητρόπολης, να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο µέσα στα δηµοτικά
κοιµητήρια.

Άρθρο 10
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΑΦΩΝ
1. Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής
επί των οποίων, κατά το αρθ. 970 του Αστικού Κώδικα, δύναται
να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα) επί
ορισµένου χώρου ταφής.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής, εκ µέρους του
∆ήµου, αποτελεί παραχώρηση άδειας χρήσης δηµοτικού
πράγµατος διοικητικής φύσεως και οι σχετικές πράξεις του
∆ήµου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος, επί
του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης, δεν αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο αυτού προς τον οποίο γίνεται η
παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε
µεταβίβασης προς τρίτους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
3. Οι κοινοί (δηµοτικοί) τάφοι παραχωρούνται για τριετή χρήση,
µετά δε την παρέλευση της τριετίας αποδίδονται στον ∆ήµο,
προκειµένου να διατεθούν ελεύθερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
4. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό
δικαίωµα ταφής σε αυτόν, προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση,
του συζύγου ή της συζύγου του, των κατ’ ευθείαν γραµµή
ανιόντων και κατιόντων του (νοµίµων, θετών,
νοµιµοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων µε τους/τις συζύγους
και κατιόντες τους), του πατέρα ή µητέρας του συζύγου αυτού
προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και των αδελφών του
των µη εχόντων δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται
εγγράφως αυτός και µη υπάρχοντος αυτού ο σύζυγος ή η
σύζυγος και οι κατιόντες του. Μετά το θάνατο του αρχικού
δικαιούχου οικογενειακού τάφου και των ανιόντων ή κατιόντων
του, µέχρι και του δεύτερου βαθµού συγγενείας και αφού
παρέλθει τριετία από την τελευταία ταφή ή αν παραιτηθούν οι
δικαιούχοι της περαιτέρω χρήσης του, το δικαίωµα χρήσης
περιέρχεται στο ∆ήµο, που µπορεί να το διαθέσει ελεύθερα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Παλαιοί οικογενειακοί τάφοι, χωρίς κάποιο ενδεικτικό στοιχείο
περί του κατόχου τους, διατίθενται ελεύθερα από την αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
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Αντίθετα, δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι
ιστορικών προσώπων, καθώς και τάφοι επί των οποίων
υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα.
5. Τάφοι, που χρησιµοποιούνται ως οικογενειακοί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη
διαδικασία (καταβολή τελών, έκδοση παραχωρητηρίου) µπορούν
να διατηρηθούν, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, η οποία
θα πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και αφού γίνουν όλες οι προβλεπόµενες από τον
κανονισµό αυτό ενέργειες. Για την περίπτωση αυτή, ορίζεται
εξ΄άπαξ καταβλητέο ποσό 150 ευρώ. Αν οι ενδιαφερόµενοι
συγγενείς των ταφέντων δεν µεριµνήσουν για τη ρύθµιση αυτή,
µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας θα γίνεται ανακοµιδή
των λειψάνων και τα οστά θα εναποτεθούν στο χωνευτήριο από
την υπηρεσία του ∆ήµου.
6. Τάφοι, των οποίων η αποµάκρυνση κρίνεται αναγκαία από το
∆ήµο, για λόγους γενικότερης διαρρύθµισης των χώρων του
νεκροταφείου, µεταφέρονται, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, σε άλλο κατάλληλο χώρο µε µέριµνα και δαπάνες
του ∆ήµου.

Άρθρο 11
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου απαιτούνται οι παρακάτω
διατυπώσεις:
Α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου, στην οποία θα δηλώνει και ότι έλαβε
γνώση του παρόντος.
Β. Γραµµάτιο της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου για την καταβολή
των δικαιωµάτων, που ορίζονται µε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Γ. Απόφαση, εις διπλούν, του ∆ηµάρχου, που καθορίζει τη ζώνη, τη
θέση και τον αριθµό του παραχωρούµενου τάφου. Το ένα αντίτυπο
παραδίδεται στον αιτούντα και το άλλο καταχωρείται στο σχετικό
βιβλίο και τηρείται στα αρχεία του ∆ήµου.

Άρθρο 12
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορούν να παραχωρούνται
τάφοι δωρεάν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, τιµής ένεκεν ή σε θανόντες
που ήταν αποδεδειγµένα άποροι εν ζωή ή έχουν παραχωρήσει χώρο
για επέκταση κοιµητηρίου χωρίς όφελος οικονοµικό.
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Άρθρο 13
ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η
1. Η ανακοµιδή των οστών από τους τάφους τριετούς ταφής
(κοινούς ή δηµοτικούς) γίνεται υποχρεωτικά από τους ανιόντες
ή κατιόντες ή σύζυγο του νεκρού, µετά την πάροδο της τριετίας
– και όχι πέραν του τριµήνου από τη λήξη της τριετίας- µετά από
αίτηση του ενδιαφεροµένου, που εγκρίνεται από το ∆ήµαρχο και
υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δε θα δηµιουργήσει
κώλυµα στην οµαλή ταφή των νεκρών. Για την παράταση αυτή
καταβάλλεται δικαίωµα που ορίζεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Αν οι ενδιαφερόµενοι, συγγενείς του νεκρού, δε
µεριµνήσουν για την ανακοµιδή και διαφύλαξη των οστών αυτή
διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και τα οστά
του νεκρού µεταφέρονται και εναποτίθενται στον καθορισµένο
χώρο του χωνευτηρίου.
2. Η ανακοµιδή και η φύλαξη των οστών των νεκρών από τους
οικογενειακούς τάφους γίνεται από τους ενδιαφερόµενους
συγγενείς, µετά από αίτησή τους, παρουσία της αρµόδιας
υπηρεσίας του ∆ήµου.
3. Η ταφή των νεκρών, η ανακοµιδή και µετακοµιδή των οστών
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας περί δηµόσιας υγείας. Αν, κατά την αποσφράγιση
του τάφου για την ανακοµιδή των οστών, διαπιστωθεί ότι το
πτώµα δεν είναι διαλυµένο, παραµένει µέσα στον τάφο για δύο
χρόνια επιπλέον, προς σήψη.

Άρθρο 14
Τα υλικά, που προέρχονται από την αποψίλωση ή την εκταφή (πλάκες,
πλαίσια, σταυροί κλπ. Αντικείµενα), περιέχονται στην κυριότητα του
∆ήµου, εφόσον εκτελεί την εκταφή, µετά την παρέλευση τριµήνου
από τη χρονολογία ειδοποίησης των δικαιούχων µε τη σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Τα υλικά αυτά, µπορεί ο ∆ήµος να
τα εκποιήσει µε πρόχειρη ή τακτική δηµοπρασία, ανάλογα µε την αξία
τους.

Άρθρο 15
Η φύλαξη των αποκοµιζοµένων οστών, ενεργοποιείται µετά από
αίτηση των ενδιαφεροµένων συγγενών, µε επιµέλεια της αρµόδιας
υπηρεσίας του ∆ήµου, σε οστεοφυλάκιο ή σε οικογενειακούς τάφους,
αφού καταβληθεί και το χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως τέλος ανακοµιδής λειψάνων.

8

Άρθρο 16
Για τον ενταφιασµό νεκρού σε οικογενειακό τάφο απαιτείται η
εξόφληση των αντιστοίχων τελών ταφής κλπ., διαφορετικά ο νεκρός
ενταφιάζεται σε κοινό τάφο, που ορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία
του ∆ήµου.

Άρθρο 17
Απαγορεύεται η ταφή νεκρού πριν προσκοµιστεί στην αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου πιστοποιητικό θανάτου, που να υπογράφεται από
έναν τουλάχιστον γιατρό, προκειµένου να εκδοθεί ή άδεια ταφής, που
καθορίζει το χώρο και το χρόνο ταφής.

Άρθρο 18
Απαγορεύεται:
Α. Η είσοδος και παραµονή στα Νεκροταφεία, πριν από την ανατολή
και µετά τη δύση του ήλιου.
Β. Η είσοδος και στάθµευση οχηµάτων, εκτός των περιπτώσεων και
κατά το χρόνο που τα οχήµατα αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες των
νεκροταφείων.
Γ. Η κατεργασία, µέσα στο νεκροταφείο, οιωνδήποτε υλικών. Η
εργασία ιδιωτών σε τάφους περιορίζεται µόνο στον καθαρισµό,
τοποθέτηση ή συναρµολόγηση υλικών, χωρίς να παρεµποδίζει την
κυκλοφορία.
∆. Η διέλευση ή η βόσκηση ζώων µέσα στο νεκροταφείο.
Ε. Η φύτευση δέντρων ή λουλουδιών από ιδιώτες µέσα στο χώρο του
νεκροταφείου.

Άρθρο 19
ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Για το νέο κοιµητήριο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (στο
Αρκαλοχώρι):
Α. Για τη χρήση δηµοτικού τάφου τριετούς διάρκειας (Οι δηµοτικοί
τάφοι βρίσκονται στον τοµέα Ζ και είναι οι:
70,71,72,73,74,75,76,82,83,84,85,86,87,88) ποσό 150,00 ευρώ.
Β. Για την αποκοµιδή οστών, µόνο εάν αυτή πραγµατοποιηθεί από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εφάπαξ ποσό 200,00 ευρώ, ως το τέλος
της εκταφής.
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Γ. Για τη χρήση οστεοφυλακίου, ποσό 20,00 ευρώ κατ’ έτος ως τέλος
οστεοφυλακίου
∆. Για την αγορά κατασκευασµένου τάφου, οι τιµές καθορίζονται από
την ζώνη, στην οποία βρίσκεται ο τάφος. Αναλυτικά οι τιµές που
προτείνονται καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ζώνη Τοµέας
1η

2η

3η

4η

Α

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,19,20,33,45
,57,69,81

Β

1α,1,2,3,4,5,6,7,8,16,17,18,19,31,
43,55,67,79,91

Γ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19

∆

1α,1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19

Α

32,44,56,68,80,92

Β

20,32,44,56,68,80,92

Γ

20,32,44,56,68,80,92

∆

20,32,44,56,68,80

Α

11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,
64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91
9,10,11,12,13,14,15,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,
64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,93,94,95,96,97,98,99
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,23,24
31,43,55,67,79,91,103,109
31,43,55,67,79,91,94
23,35,47,59,71,83,95
37,50,63

Β

5η

Αριθµός τάφου

Ε
Ζ
Γ
∆
Ε
Ζ

Προτεινόµενη
τιµή
3.060,00 €

2.580,00 €

2.340,00 €

2.100,00 €

1.620,00 €
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6η

Γ

∆

7η

Ε

Ζ

10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,
89,90,93,94,95,96,97,98,99,100,10
1,102,104,105,106,107,108
10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,
89,90,92,93
13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,
50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,
98,99,100,101,102,103,104,105
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,64,65,66,67,68,69,77,78,
79,80,81,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,100,101,102,103,104,105

1.000,00 €

1.000,00 €

2. Για τα υπόλοιπα κοιµητήρια των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων
του ∆ήµου:
Α Για κοινό τάφο τριετούς διάρκειας, ποσό 150,00 ευρώ.
Β. Για την αποκοµιδή οστών, µόνο εάν αυτή πραγµατοποιηθεί από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εφάπαξ ποσό 200,00 ευρώ, ως το τέλος
της εκταφής.
Γ. Για τη χρήση οστεοφυλακίου, ποσό 15,00 ευρώ κατ’ έτος ως τέλος
οστεοφυλακίου
∆. Για την αγορά ταφοπέδου µε κατασκευασµένο τάφο από το ∆ήµο,
ποσό 1.000,00 ευρώ.
Ε. Για την αγορά ταφοπέδου για την κατασκευή νέου τάφου, ποσό
200,00 ευρώ.
ΣΤ. Ετήσιο τέλος για την καθαριότητα των κοιµητηρίων, ποσό 10,00
ευρώ.
Τα παραπάνω δικαιώµατα και τέλη, αναπροσαρµόζονται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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1.

2.

Άρθρο 20
Οι πρόσοδοι από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη,
επιβαλλόµενα για τη µερική ή συνολική κάλυψη των δαπανών της
συντήρησης και της λειτουργίας τους.
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων αυτών διενεργείται
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως
δηµοτικών προσόδων».

Άρθρο 21
Για τη διοίκηση και διαχείριση των δηµοτικών νεκροταφείων, καθώς
και των µη ενοριακών ναών τους, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία σε
καθένα απ’ αυτά:
Α. Βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωµάτων Ιερού Ναού
νεκροταφείου,
Β. Βιβλίο ενεργούµενων ενταφιασµών,
Γ. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων,
∆. Βιβλίο οικογενειακών τάφων,
Ε. Βιβλίο ενεργούµενων ανακοµιδών,
ΣΤ. Βιβλίο οστεοφυλακίου,
Η. Βιβλίο ανευρισκόµενων τιµαλφών,
Θ. Βιβλίο ενεργούµενων νεκροψιών και διατοµών.
Επίσης, θα υπάρχει, σε πίνακα, τοπογράφηση του νεκροταφείου, όπου
θα φαίνεται η διαρρύθµιση των τάφων.
Άρθρο 22
Κάθε προηγούµενη απόφαση, γενική ή ειδική, ρυθµίζουσα τα θέµατα
που διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, καταργείται, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό.
Μειοψήφησε το µέλος της Επιτροπής κ. Προυκάκης Κων/νος, ο
οποίος είπε: «Θεωρώ ότι ο κανονισµός είναι εισπρακτικού χαρακτήρα
ενώ, δεν προβλέπεται (για παιδαγωγικούς έστω λόγους) η καύση –
αποτέφρωση νεκρών. Γι’ αυτό, καταψηφίζουµε το σχέδιο του
Κανονισµού Νεκροταφείων που τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση».
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2011
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό,
υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Υπογραφή
Ακολουθούν οι υπογραφές
Σωστό Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλογεράκης Ζαχαρίας
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