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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. αποφ.: 330/2013

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 16/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5-7-2013
Σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ.18368/28-6-2013 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να
ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν
μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Μακριδάκης Ιωάννης, Σαββάκης Φίλιππος, Τζαγκαράκης
Κωνσταντίνος,
Ζαχαρίας

,

Κουτσογιάννης
Κύρκος

Χαράλαμπος,

Αθανάσιος,

Σαμόλης

Κληρονόμος
Εμμανουήλ,

Θεμιστοκλής,

Πετούσης

Σαλούστρος Αριστομένης,

Μαματζάκη- Αντωνάκη Άννα, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Μαρής Δράκος,
Μανιού Αργυρώ , Ντουλάκης Ιωάννης, Χατζηδάκης Γεώργιος ,Βίστης Βασίλειος,
Μαρκογιανάκης Γεώργιος, Παγωμένος Χαράλαμπος, Χουστουλάκης Μιχαήλ .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γωνιανάκη Μαρία, Ζερβός

Γεώργιος ,Μαρκατάτος Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος,

Καλησπεράκης Γεώργιος και Μαρκογιανάκης Ιωάννης .
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι
παρόντα τα είκοσι ένα (21) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν
Βασιλάκης

Αντώνιος,

η

ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλεσσών

Πρόεδρος

της

Τοπικής

Κοινότητας

Κεραμουτσίου
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Θραψανιωτάκη Καλλιόπη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορφών Φαραζάκης
Κων/νος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε Φακουκάκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι

του Δήμου Παπαδάκης Στυλιανός και

Κρητσωτάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Πετούσης Ζαχαρίας και Χατζηδάκης Γεώργιος χωρίς να ψηφίσουν
για το συγκεκριμένο θέμα.
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Ο Αντιδήμαρχος Κουτσογιάννης Χαράλαμπος

έλαβε το λόγο και σχετικά με το

παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη
λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και

το σχέδιο

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006.
Ο κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων εκδίδεται βάσει των διατάξεων του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114Α), του ΑΝ 445/1968 «Περί
Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α), του ΑΝ 582/1968 «Περί
δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) καθώς και από τις εκάστοτε
διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμό 27/2012 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται προς το Δ.Σ., την έγκριση του
Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μαλεβιζίου .
Επίσης τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αρ. πρωτ. 6609/14-6-2013 απόφαση του ΓΓ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ακυρώνεται η 208/2013 απόφαση του
ΔΣ Μαλεβιζίου ,καθώς η απόφαση δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ,δηλαδή δεκατέσσερις ψήφους σε σύνολο είκοσι
επτά ,αλλά μόνον ένδεκα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 79 παρ.2 του
Ν.3463/2006.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντουλάκης Ιωάννης ως εκπρόσωπος της
μείζονος μειοψηφίας και είπε τα εξής :
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Ο Κανονισμός των νεκροταφείων είναι πρόχειρος κακογραμμένος με πολλές ασάφειες
και αναφέρεται σε τιμές μόνο στην δημοτική ενότητα Γαζίου (τις οποίες πολλαπλασιάζει
Π.Χ ο οικογενειακός τάφος από 2.000,00 €

πηγαίνει στις 6.000,00 €)

ενώ για τις

υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες αναφέρει ότι παραμένουν οι παλιές τιμές που ίσχυαν
στους προηγουμένους κανονισμούς χωρίς να αναφέρονται αυτές.
Πάγια τακτική της δημοτικής αρχής είναι η άγρια φορομπηχτική πολιτική στην δημοτική
ενότητα Γαζίου και η ελάφρυνση

άλλων διαμερισμάτων με καθαρά μικροτοπικιστικά

κριτήρια.
Είναι πρωτοφανές να μην περιγράφονται τα τιμολόγια στον νέο κανονισμό για όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα εκτός του Γαζίου και να γίνονται παραπομπές στους παλιούς
κανονισμούς προσπαθώντας έτσι να αποκρύψουν που φορτώνουν τα βάρη και που με
τοπικιστικά κριτήρια κάνουν αβαρίες.
Η μη υιοθέτηση κανόνων και αρχών και προπαντός ενιαίων πολιτικών στην τιμολογιακή
πολιτική του Δήμου θα συμβάλει στην ανάπτυξη τοπικιστικών αντιθέσεων ακόμη και
αντιπαραθέσεων με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής αρχής.
Καταψηφίζουμε τον κανονισμό.
Το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος
και είπε ότι θα ψηφίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων με επιφύλαξη
το άρθρο 11 δεν συμφωνεί με το ποσό των 6.000,00 € στην Δημοτική Κοινότητα Γαζίου
και οι τιμές να αναφέρονται αναλυτικά και για τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες.
Προτείνει τον δωρεάν ενταφιασμό όλων των Δημάρχων όχι μόνο των εν ενεργεία επίσης
να παγώσει η πώληση οικογενειακών τάφων για τρία χρόνια.
Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ και είπε ότι θα
καταψηφίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων γιατί ο κανονισμός είναι
πρόχειρος και το ποσό των 6.000,00 € στην Δημοτική Κοινότητα Γαζίου είναι υπερβολικό
επίσης προτείνει τη σύσταση επιτροπής για την εξέταση του κανονισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού

έλαβε

υπόψη, των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006. του άρθρου 73 του ν. 3852/10, την με
αριθμό 27/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το σχέδιο του Κανονισμού
λειτουργίας Νεκροταφείων,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΥΠΕΡ – 4 ΚΑΤΑ
(Λόγω αποχώρησης του Δημοτικού Συμβούλου Πετούση Ζαχαρία και Χατζηδάκη Γεωργίου στο 1ο θέμα

της

ημερήσιας διάταξης)
ΚΑΤΑ, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ντουλάκης Ιωάννης, Βίστης Βασίλειος, Παγωμένος

Χαράλαμπος και

Χουστουλάκης Μιχαήλ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

1. Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

του Δήμου

Μαλεβιζίου κατά άρθρο, όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη
διοίκηση , τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων του Δ. Μαλεβιζίου
ΑΡΘΡΟ 2ο
Νομικό Πλαίσιο
Ο κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων (ΚΛΔΚ) εκδίδεται βάσει των
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006,ΦΕΚ 114Α) και του
άρθρου 4παρ.1 του Α.Ν 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει
ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006.
2. Του Α.Ν. 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων».
3. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών».
4. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Η διοίκηση, διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία εν γένει των νεκροταφείων του Δήμου
ανήκει και είναι αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση της διοίκησης αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Νομικός Χαρακτηρισμός
1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966
του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα
δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο
ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου).
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής
φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του
Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
3. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί

περιουσιακό

στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβαση
του σε ειδικούς και καθολικούς διαδόχους του
(κληρονομιά, διαθήκη).
Ο χώρος των Κοιμητηρίων αποτελεί περιουσία του Δήμου και προορίζεται για την
υποχρεωτική ταφή εντός αυτών νεκρών ασχέτως θρησκεύματος ή εθνικότητας. Για τον
ενταφιασμό σε αυτά των μη ορθοδόξων ή αλλοθρήσκων, δεν θα διατίθεται ιδιαίτερος
χώρος εντός αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ενταφιασμός νεκρών
1. Στα δημοτικά Νεκροταφεία –Κοιμητήρια του Δήμου Μαλεβιζίου ενταφιάζονται όλα τα
θανόντα στη δημοτική του περιφέρεια πρόσωπα που ήταν κάτοικοι και δημότες.
2. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.
Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του Νεκροταφείου ή
άδεια ταφής που χορηγείται από την οικεία Δημοτική Αρχή και καταχωρείται στο
σώμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς
χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περίβολων
ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα ,ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη
συναινετική άδεια της Δημοτικής αρχής
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Τάφοι
Οι τάφοι διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:
Α. Σε προσωρινούς κοινούς τάφους τριετούς χρονικής διάρκειας, πλάτους 1,00 μ.
μήκους 2,20 μ. και βάθος 1,80 μ. περίπου.
Β. Σε οικογενειακούς τάφους πλάτους μέχρι 1,00 μ. μήκους 2,20 μ. και βάθος 1,80 μ.
Οι τάφοι (κοινοί-οικογενειακοί) θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ. μετρούμενου
από τα όρια της εκσκαφής.
Οι χώροι που παραχωρούνται στα κοιμητήρια του Δήμου για την ταφή των νεκρών είτε
σε κοινό είτε σε οικογενειακό τάφο καθορίζονται από σχεδιαγράμματα, τοπογραφικά
που εκπονούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Τα ήδη υπάρχοντα ταφοπέδια είτε
διατηρούνται είτε τροποποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων. Η πιστή
εφαρμογή

των

σχεδιαγραμμάτων

αυτών

είναι

υποχρεωτική

και

απαγορεύεται

οποιαδήποτε παρέκκλιση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων
Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα δημοτικά κοιμητήρια για την σύσταση
οικογενειακών τάφων αφού καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι το καθοριζόμενο με τον
παρόντα κανονισμό χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα. Η παραχώρηση χώρου για την
κατασκευή τάφου θα γίνεται μόνο για νεκρούς και εφόσον εν ζωή ήσαν μόνιμοι
κάτοικοι και δημότες. Κατ’ εξαίρεση και μόνο με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
μπορεί να παραχωρηθεί χώρος για ταφή και σε μη δημότες και κατοίκους.
Οι χώροι που παραχωρούνται από το Δήμο προς τους οικείους του θανόντος δεν
αποτελούν περιουσιακό τους στοιχείο ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους.
Μόνο σε οικογενειακούς τάφους παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής εκείνου προς
τον οποίο έχει παραχωρηθεί, του συζύγου ή της συζύγου αυτού, των κατ΄ ευθεία γραμμή
ανιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων τέκνων και αναγνωρισθέντων μετά
των συζύγων και κατιόντων αυτών του πατέρα ή της μητέρας του συζύγου ή της
συζύγου του προς τον οποίο έγινε ή παραχώρηση.
Σε περίπτωση που εκλείψουν ο αρχικός δικαιούχος και οι ανιόντες και κατιόντες αυτού
και παρέλθει τριετία από την τελευταία ταφή, ή σε περίπτωση παραιτήσεως του
δικαιούχου της περαιτέρω χρήσεως του τάφου το δικαίωμα χρήσεως περιέρχεται στο
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Δήμο ο οποίος δύναται να τον διαθέτει ελεύθερα κατά τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού. Ο αρχικός δικαιούχος είναι δυνατόν να υποβάλλει αίτηση συνοδευμένη από
το παραχωρητήριο προς την Δημοτική Αρχή, για την επιστροφή προς το Δήμο της
παραχώρησης δικαιώματος χρήσης. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να γίνονται ταφές
σε διαφορετικά κοιμητήρια κατόπιν εγκρίσεως του εκάστοτε Τοπικού Συμβουλίου που
θα γίνει η ταφή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Απομάκρυνση οικογενειακών τάφων
Υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι κατά την έναρξη της ισχύος του κανονισμού δύναται να
διατηρηθούν με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών έως την ψήφιση του
παρόντος εφ’ όσον αυτά διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί.
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνση για λόγους
γενικότερης διαρρύθμισης του χώρου του νεκροταφείου δύναται να μεταφέρονται
κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο κατάλληλο χώρο με μέριμνα
και δαπάνες του Δήμου.
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν και να έχουν
γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παλαιοί τάφοι αγνώστων στοιχείων
Τάφοι παλαιοί χωρίς ενδεικτικά στοιχεία περί του κατόχου και εφ’ όσον δεν μπορεί να
διαπιστωθούν με κανένα τρόπο, διατίθενται ελεύθερα από τον Δήμο για χρήση σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δωρεάν διάθεση τάφων
1. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν προτάσεως του Τοπικού
Συμβουλίου, δύναται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, τιμής ένεκεν, προσωρινά ή
επ’ άπειρον

για τον ενταφιασμό νεκρών αναπήρων αγωνιστών και θυμάτων

πολέμου ή άλλων προσώπων τα οποία λόγω της θέσεως των μέσα στην πολιτεία
προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες με την κοινωνική και εθνική τους δράση στο δήμο
και στο έθνος.
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2. Διατελέσαντες αιρετοί δήμαρχοι και πρόεδροι του δημοτικού συμβουλίου
Μαλεβιζίου ενταφιάζονται δωρεάν. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή
μόνο των παραπάνω προσώπων και παραμένουν στο διηνεκές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Διατυπώσεις παραχωρήσεως χρήσεως οικογενειακών τάφων.
Για την παραχώρηση της χρήσεως οικογενειακού τάφου απαιτούνται:
Σε πρώτη φάση:
1. Σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί

με τη πιστοποίηση – άδεια ταφής του

θανόντος. Στην αίτηση θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού.
Παρέχεται το δικαίωμα για παραχώρηση οικογενειακού τάφου και σε εν ζωή δημότες
κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε τοπικού συμβουλίου
2. Έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (προέγκριση) για την πληρωμή στο ταμείο του
Δήμου των τελών παραχωρήσεως. Το τέλος παραχώρησης για

οικογενειακό τάφο

μπορεί να εξοφληθεί έως και 5 ισόποσες δόσεις.
Δεύτερη φάση:
1. Προσκόμιση γραμματίου από το ταμείο περί καταβολής των τελών παραχωρήσεως
που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Απόφαση του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου εις διπλούν, με την οποία θα
καθορίζεται η παραχώρηση (θέση, αρίθμηση κ.λ.π.). Το ένα έντυπο θα παραδίδεται
στον αιτούντα και το άλλο θα καταχωρείται στο οικείο βιβλίο και θα παραμένει στο
αρχείο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τέλη και Δικαιώματα..
Α. Το δικαίωμα για την αρχική παραχώρηση οικογενειακού τάφου ορίζεται αναλυτικά:
Σε 6.000,00 € για κάθε ταφοπέδιο στη Δημοτική Κοινότητα Γαζίου
Β. Το δικαίωμα για την αρχική παραχώρηση κοινού τάφου (τριετούς χρήσης) ορίζεται
σε 300,00 € ενιαία σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου.
Το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα απ’ ευθείας στον ταμείο του Δήμου
βάσει υπηρεσιακού σημειώματος του αρμόδιου τμήματος. Τα παραπάνω ποσά κατά
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περίπτωση υποχρεούνται να τα καταβάλλουν οι έχοντας μέχρι σήμερα οικογενειακού
τάφους, που δεν έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις παραχώρησης που ορίζουν οι
προηγούμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού, εφόσον με αίτηση τους ζητήσουν την
διατήρηση του οικογενειακού τάφου. Εφ’ όσον δεν καταβάλλουν σχετική αίτηση το
δικαίωμα χρήσης περιέρχεται στο Δήμο, ο οποίος δύναται να διαθέσει αυτόν ελεύθερα
κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Δικαιώματα Ταφής
Για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας συντηρήσεως, καθαριότητας κ.λ.π. των
νεκροταφείων ορίζονται δικαιώματα ταφής και για τις δυο κατηγορίες τάφων
(οικογενειακούς και κοινούς) σε 60,00 € για κάθε ταφή.
Τα τέλη και δικαιώματα βεβαιώνονται με ονομαστικό κατάλογο και εισπράττονται κατά
τις διατάξεις των Δημοτικών εσόδων στο τέλος εκάστοτε έτους εντός μηνός από της
λήξεως αυτού (εντός Ιανουαρίου του επομένου έτους). Για αρτιγέννητα βρέφη και παιδιά
μέχρι ενός έτους δεν καταβάλλεται κανένα ποσόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ανακομιδή και Φύλαξη των οστών
ΑΡΘΡΟ 13ο
1. Η ανακομιδή των οστών από τους κοινούς τάφους διενεργείται υποχρεωτικά από
τους συγγενής του νεκρού μετά την πάροδο της τριετίας εντός 3 μηνών από την λήξη
της. Μπορεί να χορηγηθεί παράταση μέχρι έξι μήνες εφόσον υπάρχει λόγος και υπό την
προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή ταφή των
νεκρών.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δεν μεριμνήσουν για την ανακομιδή και
διαφύλαξη των οστών, αυτή ενεργείται από το Δήμο, τα οστά μεταφέρονται και
τοποθετούνται στο χωνευτήριο, υποχρεούνται δε οι οικείοι στην περίπτωση αυτή να
καταβάλλουν σχετικά έξοδα που καθορίζονται σε 200,00 €.
Το τέλος ανακομιδής καθορίζεται στο ποσό των 150 € και εισπράττεται ταυτόχρονα με
το δικαίωμα ενταφιασμού. Αντί της ταυτόχρονης είσπραξης, το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί να ενσωματώσει το τέλος στο δικαίωμα ενταφιασμού, αναπροσαρμόζοντας
ανάλογα το ύψος του τελευταίου.
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Η για οιονδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας
ενεργείται μόνον κατόπιν της σχετικής άδειας του Εισαγγελέως (άρθρο 5 & 8 του Δ/ντος
28-3-1934).

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αναβολή ανακομιδής
Η ταφή των νεκρών, ή ανακομιδή και μετακομιδή των οστών διενεργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας.
Εάν κατά την ανόρυξη για την αποκομιδή διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει διαλυθεί
δύναται να παραμείνει στον τάφο επί δύο χρόνια ακόμη Το τέλος παράτασης ορίζεται
σε 100,00 € για κάθε έτος.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Οι κατασκευαστές οικογενειακών τάφων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τυχόν
υφιστάμενο σχεδιάγραμμα κατά τη θέση, ρυμοτομική γραμμή κ.λ.π. ελλείψει αυτών με
τις υποδείξεις του Δήμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διοίκηση - Διαχείριση
ΑΡΘΡΟ 16ο
1. Η Διοίκηση και η διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο , δια των
Υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος είναι ο προϊστάμενος του τμήματος, στο οποίο υπάγονται οργανικά τα
Κοιμητήρια .
3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων των Νεκροταφείων
γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
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ΑΡΘΡΟ 17ο
Βιβλία
Για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η υπηρεσία του Δήμου
πρέπει να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία όπως:
1. Βιβλίο Οικογενειακών τάφων μετά ευρετηρίου.
2. Βιβλίο τάφων τριετούς χρήσης.
3. Βιβλίο εκταφών και παρατάσεων ταφής.
4. Οτιδήποτε άλλο το οποίο εκ των πραγμάτων θα απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ώρες λειτουργίας
1. Τα νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή
μέχρι την δύση του ηλίου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή
διακοπή λειτουργίας των Νεκροταφείων.
2. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Νεκροταφεία απαγορεύεται η είσοδος σε
οποιονδήποτε.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Μέτρα καθαριότητας
Εισαγωγή, παραμονή και βόσκηση ζώων εντός των νεκροταφείων δεν επιτρέπεται. Οι
πολίτες που επισκέπτονται εκάστοτε τα νεκροταφεία (για περιποίηση τάφων κ.λ.π.)
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που πρέπει προς πρόληψη τυχόν
πυρκαγιών (από αναμμένα κανδήλια κ.λ.π.) Επίσης να φροντίζουν για την αποφυγή
οποιανδήποτε ρυπάνσεων και εν γένει για την τήρηση της καθαριότητας και
ευπρεπισμού του χώρου. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται
τους τάφους των προσφιλών τους και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα
κατά την κρίση τους.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Μέτρα ασφαλείας
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Δύναται εφόσον οι ειδικές συνθήκες απαιτήσουν και υφίσταται δυνατότητα, να συστήσει
συνεργείο εργατών φύλαξης για την επίβλεψη και τήρηση των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού, για την καθαριότητα ευπρεπισμό και τάξη στα νεκροταφεία.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των κοιμητηρίων με ζώα και κάθε επισκέπτης
οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρεί την τάξη.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Δημοσιότητα κανονισμού
Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν γνώση του κανονισμού, αντίτυπα δε αυτού θα
κοινοποιηθούν στους οικείους Εφημέριους, στους Ενοριακούς Επιτρόπους, το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στην οικεία Αστυνομική Αρχή στους Προέδρους όλων των
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων
1. Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της
ισχύος της η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΡΘΡΟ 23ο
Ισχύς του κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού ξεκινά από την ψήφιση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και την έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Από την ισχύ του παρόντος κανονισμού παύει αυτοδίκαια η ισχύς του παλαιού
κανονισμού.
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ΑΡΘΡΟ 24ο
Παράβαση του παρόντος υπόκεινται σε πειθαρχική ή ποινική δίωξη με ευθύνη της
Δημοτικής ή Αστυνομικής Αρχής.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη, κατά
το πλήρες κείμενό

της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων

του Δημοτικού

Καταστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του
Ν.3463/2006.
3. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα

(ημερήσια ή

εβδομαδιαία) και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
4. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την
όσο το δυνατόν

ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

