
    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
∆ΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 
 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
                                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Αριθµός απόφασης                                              
        17/2013       

 Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  έκδοση κανονιστικής 
απόφασης λειτουργίας των  δηµοτικών νεκροταφείων 
∆ήµου Σητείας. 

 
Στη Σητεία και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 26η  του µηνός Απριλίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή   ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια    
συνεδρίαση η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  Σητείας, ύστερα από την υπ αριθµό  
1920/22-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη της 
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) . 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο  7  
µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη ήτοι: 
           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε  Σ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                       
1.-Αυγουστινάκης    Ιωάννης  Αντιδήµαρχος Πρόεδρος    1. Νικολαϊδης  Εµµανουήλ                            
2.-Λογκάκης            Κωνσταντίνος                 Μέλος         2. Συµεωνίδης  Συµεών                                   
3.-Φουντοραδάκης  Εµµανουήλ                      Μέλος            
4.-Τερζής                 Λεωνίδας                         Μέλος                
5.- Κουρουπάκης     Νικόλαος                         Μέλος 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  και ο υπάλληλος του ∆ήµου  Φουντουλάκης Γιάννης   
για την τήρηση των πρακτικών. 
 Το τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. 
Κατσαράκης Ιωάννης  δήλωσε ότι δεν µπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση και στη 
θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Τερζής Λεωνίδας.                                                                         
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανάφερε ότι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 περιπτ. Βv  του Ν. 
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του N. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Με τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 στον πρώην ∆ήµο Σητείας συνενώθηκαν οι 
δύο γειτονικοί ∆ήµοι Λεύκης και Ιτάνου καθώς και µε το Π.∆ 105/2011  και οι  
τέσσερις τοπικές κοινότητες «Πεύκων, Λιθινών , Χρυσοπηγής και Περβολακίων» του 
πρώην ∆ήµου Μακρύ Γιαλού. 
Ο πρώην ∆ήµος Σητείας µε την αριθ. 45/2005 απόφαση του ∆ηµοτικού του 
Συµβουλίου είχε καθορίσει τον κανονισµό λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Νεκροταφείων της περιφέρειας του. 
Ο κανονισµός αυτός πρέπει να συµπληρωθεί ώστε να περιλαµβάνει και τα ∆ηµοτικά 
Νεκροταφεία των συνενωθέντων ∆ήµων και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του 
πρώην ∆ήµου Μακρύ Γιαλού. 
Θέτω υπόψη σας το σχέδιο κανονισµού λειτουργίας δηµοτικών νεκροταφείων του 
∆ήµου Σητείας  που συνέταξα ως αρµόδιος αντιδήµαρχος  ο οποίος έχει ως εξής: 

 

 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α΄ 

Λ   Ε   Ι   Τ  Ο  Υ   Ρ   Γ  Ι   Α 
 

Άρθρο  1ο 
             

        Η  λειτουργία γενικά των  δηµοτικών νεκροταφείων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 
1)  από  τον Α.Ν  445 και 582/1968.  

2)  από τα   άρθρα  966   και  970  του  Α.  Κώδικα.  

3)  από      το Π.∆ 933/1975.  

4)  από τον Ν.547/1977.  

5)  από  την  ΚΥΑ 1210/1978 -ΦΕΚ 424 Β’ 10-5-78  απόφαση  των Υπουργών      

     Εσωτερικών  &  Κοινωνικών  Υπηρεσιών.  

6)  από  το  άρθρο  19  του  από 24-9-1958 Β.∆/τος.  

7)  από το άρθρο 11 του Ν.∆/τος 318/1969 

Άρθρο 2ο 

Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά µέσα στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία  και  σε   
χώρους που παραχωρούνται για αυτό το σκοπό.  Η ταφή επιτρέπεται µετά  από 
δώδεκα ( 12 ) ώρες   από την νόµιµη  πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση 
νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτήν. 

Άρθρο 3ο 

Οι  παραχωρούµενοι χώροι ( τάφοι  ) για την ταφή των νεκρών µέσα στα ∆ηµοτικά 
Νεκροταφεία καθορίζονται από σχεδιαγράµµατα ( τοπογραφικά  ) εκπονούµενα  από  
τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες του ∆ήµου, εγκρινόµενα από: 1)  δηµοτικό συµβούλιο  και 
2) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής. 

Τα παραπάνω  τοπογραφικά  εφαρµόζονται πιστά  στους Νεκροταφιακούς χώρους  
και καµία  απολύτως  παρέκκλιση  από  αυτά   και   ρυµοτοµία των  χώρων 
επιτρέπεται.  

Σε περίπτωση παραβίασης των σχεδίων από κατασκευαστές  οικογενειακών  τάφων 
το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί  µε   απόφασή   του   να  απαγορεύει  την  είσοδό των 
κατασκευαστών αυτών, στους  χώρους  των νεκροταφείων.    

∆εν  επιτρέπεται  καµιά   προσθήκη  τάφου  σε   βάρος  της  ρυµοτοµίας  του  χώρου . 

 
Άρθρο 4ο 

 
1) ∆ύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία προς σύσταση 

οικογενειακών Τάφων  υπό τον  όρο καταβολής  αναλογούντος   δικαιώµατος  
όπως  ορίζει  το   άρθρο  28    παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.  

2)  Με απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µπορεί να µη παραχωρείται χώρος για 
σύσταση και κατασκευή   οικογενειακού τάφου, όταν οι  δυνατότητες από 
πλευράς χώρων νεκροταφείων και πληθυσµού  ∆ήµου και δηµοτικών 
διαµερισµάτων δεν το επιτρέπουν. Τούτο όµως αφορά την µελλοντική σύσταση 
και κατασκευή οικογενειακών τάφων και όχι την ανατροπή σχετικών 
δικαιωµάτων που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν (ΣτΕ 1576/96 ∆ι∆ικ 1996 
σελ.741). 

     



3)  Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται µόνον 
στο όνοµα  του αιτούντος  αποκλειστικά , ( άρθρο  3 Α.Ν  582/68 ),  θεωρείται   
δε   ολοκληρωµένη και     τελειωµένη από της καταβολής στο ∆ηµοτικό  Ταµείο  
του  σχετικού   δικαιώµατος  και  της εκδόσεως  της παραχωρητηρίου πράξεως 
από τον ∆ήµαρχο. 

    
Άρθρο 5ο 

 
1) Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής. Σύµφωνα µε 

τις διατάξεις  των άρθρων 966 και 970 του Α. Κώδικα δύναται να αποκτάται 
ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα ( ειδικό δικαίωµα ) επί ορισµένου χώρου ταφής  

        ( άρθρο 3 παρ. 1  Α.Ν  582/1968 ). 
 
2) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους  του  ∆ήµου αποτελεί 

διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως ∆ηµοτικού πράγµατος. Ο 
χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωµα χρήσης , δεν  αποτελεί   
περιουσιακό  στοιχείο  εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως  εκ’  
τούτου  απαγορεύεται  η  µεταβίβασή  του    σε  ειδικούς (   πώληση,  δωρεά,  
ανταλλαγή ) κ.λ.π ) και  καθολικούς  ( κληρονοµιά,  διαθήκη Κ.λ.π  ) διαδόχους 
του ( άρθρο 3 παρ. 2. του Α.Ν 582/1968 ). 

 
3) ∆ικαίωµα  ταφής στον οικογενειακό τάφο έχουν : 
   α) Εκείνος προς τον   οποίο  έγινε η  παραχώρηση,  β) ο / η σύζυγός  του, γ) οι 
κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, δ) τα νόµιµα θετά 
νοµιµοποιηθέντα αναγνωρισθέντα    δικαστικά και εξώδικα και  υιοθετηµένα   
τέκνα του  και  οι  κατιόντες  των   τέκνων και οι σύζυγοι αυτών,   ε)   ο πατέρας 
του και η µητέρα του και ο πατέρας ή µητέρα της συζύγου του / ή της  συζύγου 
της ( πεθερός – πεθερά)  στ) οι αδελφοί ή  αδελφές ( άγαµοι   που δεν   έχουν  
δική τους  οικογένεια υπό τον όρο της  έγγραφης  συγκατάθεσης του και   αν δεν   
υπάρχει  αυτός  έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου του ή της  συζύγου του ή  
των  κατιόντων  αυτού ( άρθρο   3. παρ. 3 του Α.Ν 582/1968 ).  

 ∆ιευκρινίζεται  ότι οι  άγαµοι  και άνευ  ιδίας  οικογένειας  αδελφοί ή   αδελφές     
 αρχικού δικαιούχου  δεν είναι    δικαιούχα    πρόσωπα   χρήσεως   και ταφής   σε   
 οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά το   χρόνο  του    θανάτου  συγκατατεθεί     
 εγγράφως ο  αρχικός δικαιούχος ο ή  η σύζυγος  ή  οι κατιόντες   αυτού,     
 αποδεικνύοντας   συγχρόνως   µε  επίσηµα δηµόσια  έγγραφα  τα  περί αγαµίας    
 και  άνευ  ιδίας οικογένειας.  
  ∆ικαίωµα    χρήσεως    ταφής   έχει αυτός η αυτή εκ των πρώην συζύγων στον  
  οποίο έχει  γίνει η παραχώρηση, σε περίπτωση λύσεως  του γάµου.  

 
4)    Ο βαθµός συγγένειας  προς το αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζοµένων    
       αποδεικνύεται  από    έγγραφο ∆ηµόσιας ή ∆ηµοτικής Αρχής, ή από  ένορκο  
       βεβαίωση  δύο  µαρτύρων   ενώπιον   αρµόδιας αρχής. 
 

Άρθρο  6ο 

 

1) ∆ύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος τριετούς ταφής  σε  
οικογενειακό  τάφο  και  προσώπων µη  συνδεµένων συγγενικά   µε  τον   αρχικό 
δικαιούχο και  τον σύζυγο ή  την  σύζυγο  αυτού  ύστερα από προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού  δικαιούχου  και όταν αυτός δεν υπάρχει από 
τον ή την σύζυγο  και  τους κατιόντες του και υπό τον  όρο της καταβολής 
ιδιαίτερου  δικαιώµατος  ίσο προς το ½  του   απαιτούµενου ποσού για την 
παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού  τάφου.  

      Αυτή ή αναγνώριση παρέχει δικαίωµα χρήσεως µόνο στο πρόσωπο που   
       αφορά και  όχι  στον ή στην σύζυγο ή στους ανιόντες και κατιόντες αυτού. 
           Η έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν  αυτός   δεν    
      υπάρχει του ή  της συζύγου  και των  κατιόντων αυτού  γίνεται  ενώπιον    
      συµβολαιογράφου.     
      



2) Εάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου ως επίσης και οι 
ανιόντες και   οι  κατιόντες αυτού τότε ο τάφος  αυτοδικαίως  επανέρχεται  στο  
∆ήµο µετά την παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή σε αυτόν. 

     
Άρθρο 7ο 

 
1)   Αν οι δικαιούχοι χρήσεως   οικογενειακών  τάφων  που  παραχωρήθηκαν  κατά    

    το  παρελθόν   κατέλαβαν  για οποιοδήποτε   λόγω  έκταση    µεγαλύτερη  της    
   αρχικά  παραχωρηθείσας, τότε   η   υπηρεσία   του ∆ήµου   θα ενηµερώνει    
   εγγράφως   τους δικαιούχους να  επαναφέρουν τον τάφο στις κανονικές  
   διαστάσεις που αναγράφονται στην παραχωρηθείσα  άδεια   κατασκευής  
   οικογενειακού   τάφου. Σε αντίθετη περίπτωση η  υπόθεση θα φέρεται   
  στη  ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία µπορεί  ακόµη και να ακυρώσει την  αρχική   
  παραχώρηση   χωρίς   καµία  αποζηµίωση   στους  δικαιούχους και την επιβολή    
  προστίµου στον  εργολήπτη  και τον/ τους  δικαιούχο / χους.  
 

2)  Σε   περίπτωση   καταργήσεως   τάφου   για   οποιαδήποτε   αιτία, παραχωρείται    
     στο  ίδιο  τµήµα   αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου. Σε   περίπτωση  που   
     δεν  υπάρχει χώρος στο ίδιο τµήµα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τµήµα  µε   
     εισήγηση της   υπηρεσίας  και   απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
 

Άρθρο 8ο 

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως τάφων  χωρίς τίτλο παραχώρησης  η  
υπηρεσία  υποχρεούται  εντός    προθεσµίας  ενός µηνός  να  καλέσει τους  οικείους   
του ενταφιασθέντος η της ενταφιασθείσας  για την νοµιµοποίηση  της παραχώρησης. 
Εάν δεν προσέλθουν τότε κινείται αυτόµατα η διαδικασία που προβλέπεται από την 
νοµοθεσία   σύµφωνα µε τις  διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού  
τάφου), εάν δεν  παρουσιαστούν  οι δικαιούχοι  στην  παραπάνω  προθεσµία , ο τάφος  
περιέρχεται στο ∆ήµο και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.   

 
Άρθρο 9ο 

 
  Με  απόφαση του  δηµοτικού    συµβουλίου  δύναται  να παραχωρούνται  τάφοι   
  δωρεάν  για  ενταφιασµό προσώπων  τα  οποία  µε   την  εθνική και  κοινωνική  τους      
 δράση  προσέφεραν υπηρεσίες στο Έθνος η στο ∆ήµο. 

 
Άρθρο  10ο 

 
1)   Οικογενειακοί   τάφοι    των   οποίων  οι   δικαιούχοι    παραιτούνται   της    
    χρήσεως   των  µε   συµβολαιογραφική  πράξη,   περιέρχονται    στο  ∆ήµο,  ο      
    οποίος  διαθέτει    αυτούς   ελεύθερα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 
 

2)   Στους  τάφους που καθ’ οιονδήποτε   τρόπο περιέρχονται στο ∆ήµο εφ’ όσον σε 
αυτόν  υπάρχουν   κατασκευές γίνεται εκτίµηση  της  αξίας τους  από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου.  Στην τιµή   µεταβίβασης   των τάφων αυτών   προστίθεται 
και   η  αξία αυτή των  κατασκευών. 

 
3)     Σε περίπτωση   επιθυµίας   από το νέο  δικαιούχο  για  αλλαγή  των    
      κατασκευών θα  καταβάλλεται αξία µόνο του  παραχωρούµενου  χώρου, όπως  
      προβλέπεται.  
 
4)     Η υπηρεσία  του ∆ήµου εφ’ όσον  διαπιστώσει ότι  για την  παραχώρηση των  
      συγκεκριµένων  τάφων   υπάρχει   ενδιαφέρον  περισσοτέρων  προσώπων,     
      εισηγείται  στην    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  η  οποία αποφασίζει  για  την   
      διάθεσή        τους   κατά  τον  πλέον   πρόσφορο  τρόπο.  

 
 
 



Άρθρο  11ο 

  
1)   Η  ανακοµιδή   των   οστών  σε  τάφους  τριετούς ταφής  διενεργείται   µετά    
       παρέλευση τριετίας    από   την    ταφή   µε      ευθύνη  των      υπηρεσιών      του    
      ∆ήµου   οι οποίες  υπηρεσίες  υποχρεούνται  όπως γνωστοποιούν   εγγράφως     
      και   επί   αποδείξει  στους  συγγενείς   του   νεκρού   την ηµεροµηνία εκταφής  
       κατά την ηµέρα του ενταφιασµού.    
       Παράταση  επιτρέπεται  µόνο  για ένα   χρόνο σε ειδικές  περιπτώσεις   µε    
       απόφαση του  ∆ηµάρχου, ύστερα   από  εκδήλωση  ενδιαφέροντος των οικείων   
       και από   εισήγηση των  υπηρεσιών του ∆ήµου οι οποίες σηµειώνουν  ιδιαίτερα  
       ότι η  παράταση δεν θα εµποδίσει  την  οµαλή λειτουργία του νεκροταφείου. 
 
 2)   Η    καταβολή   δικαιώµατος    παράτασης     ορίζεται   στο   άρθρο   29   του     
       παρόντος   κανονισµού.      
            
 3)   Μεταφορά ή εκταφή νεκρών  προ της τριετίας ενεργείται   µόνο µετά   από    

        παραγγελία   εισαγγελέα. 

 4)   Για   την  ανακοµιδή   των οστών   των   ταφέντων   νεκρών   σε  οικογενειακούς   
        τάφους ειδοποιούνται  οι   δικαιούχοι    των τάφων αυτών και οι συγγενείς των  
        ταφέντων και  επί  παρουσία αυτών  ενεργείται η ανακοµιδή των οστών.    
      
 5)   Η ανακοµιδή οστών απόρων ενεργείται από την υπηρεσία και τα οστά   
       τοποθετούνται στο χωνευτήρι, εκτός εάν   υπάρχουν   συγγενείς που   επιθυµούν  
       την   τοποθέτησή  τους  στο   οστεοφυλάκιο. 
 
 6)   Σε  περίπτωση  διάθεσης οικογενειακού  τάφου του  οποίου  δεν υπάρχουν    
       δικαιούχοι, τα οστά  που   υπάρχουν εντός   αυτού  τοποθετούνται στο   
       χωνευτήρι, εκτός   εάν   υπάρχουν  συγγενείς που   επιθυµούν την   τοποθέτησή     
      τους  στο  οστεοφυλάκιο. 
 
 7)  Τιµαλφή   είδη που   προέρχονται   από εκταφή   παραδίδονται  στην αρµόδια   
       υπηρεσία του ∆ήµου  καταχωρούνται  στο  βιβλίο τιµαλφών   σύµφωνα   µε   το   
       άρθρο   26 παρ. ζ του  παρόντος κανονισµού. Εάν ζητηθούν από τους συγγενείς  
       παραδίδονται επί αποδείξει, εάν όχι µετά από  1 έτος  εκποιούνται από την  
       επιτροπή νεκροταφείων.   

 
Άρθρο 12ο 

 
1)     Η   ταφή   των   νεκρών,   η   ανακοµιδή   και   µετακοµιδή  των    οστών,    
        ενεργείται   µετά   από   έγκριση της   υπηρεσίας  του ∆ήµου  και σύµφωνα µε  
        την  κείµενη   νοµοθεσία   περί  δηµόσιας  υγείας. 
 
2)    Εάν κατά την ανόρυξη τάφου  για  την  ανακοµιδή  των  οστών  νεκρού     
       διαπιστωθεί   ότι  το  πτώµα  δεν είναι διαλυµένο, µεταφέρεται και  ενταφιάζεται   
      σε  ειδικό   χώρο  για  την   τέλεια  αποσύνθεσή του.  

 
Άρθρο 13ο 

       
  Για την   κατασκευή   τάφου   για  τριετή  ταφή  καταβάλλεται ιδιαίτερο  δικαίωµα     
  ίσο προς το  ½  του  απαιτούµενου ποσού για  την   παραχώρηση  δικαιώµατος        
  συστάσεως οικογενειακού τάφου και µε την υποχρέωση ότι πάνω από την   
  επιφάνεια του εδάφους δεν θα γίνονται κατασκευές.   
 

Άρθρο 14ο 
 

  Καταβάλλεται   τέλος   νεκροταφείων   ανά οικογενειακό τάφο ετησίως, όπως     
  ορίζει   το  άρθρο  28   παράγραφος 1  του  παρόντος κανονισµού . 



Άρθρο 15ο 
     
   Άποροι   ενταφιάζονται   δωρεάν  στα νεκροταφεία  µε  την προσκόµιση    
πιστοποιητικού  απορίας. 

Άρθρο  16ο 
 
 Στο δηµοτικό Νεκροταφείο ενταφιάζεται πας θανών δηµότης ή µη, ηµεδαπός ή    
  αλλοδαπός  χριστιανός ή µη. 
 

Άρθρο  17ο 
         
 Για τον ενταφιασµό των µη  ορθοδόξων ή γενικώς  των αλλοθρήσκων ο δήµος 
υποχρεούται να καθορίσει  ιδιαίτερο χώρο (ζώνη) στο κοιµητήριο , ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη της  οικείας Ιεράς Μητρόπολης ( άρθρο 6 παρ. 3 ΑΝ 582/68 ) χωρίς 
αυτό να σηµαίνει, ότι δεν  δικαιούται να καταργήσει το χώρο αυτό ή να τον 
ενοποιήσει µε άλλους χώρους, αν το  επιβάλουν οι λειτουργικές ανάγκες του 
νεκροταφείου.     
 

Άρθρο 18ο 
 
 Για   τον   ενταφιασµό   νεκρού   σε   οικογενειακό  τάφο   απαιτείται η  εξόφληση   
 των τυχών οφειλοµένων τελών του   οικογενειακού   τάφου ο  οποίος πρόκειται να   
 χρησιµοποιηθεί  διαφορετικά  ο νεκρός ενταφιάζεται σε  τάφο τριετούς ταφής.   

          
Άρθρο 19ο 

       
 Η είσοδος και η παραµονή στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν την      
 ανατολή   του  ηλίου και µετά την δύση του ηλίου. 

 
Άρθρο 20ο 

     
Ουδείς νεκρός   ενταφιάζεται   εάν  δεν προσκοµισθεί   στην  υπηρεσία  του ∆ήµου     
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή ιατρική βεβαίωση προκειµένου  περί  
θνησιγενών βρεφών. 

Άρθρο 21ο 
 

Απαγορεύεται η είσοδος στα δηµοτικά νεκροταφεία  κάθε είδους  µεταφορικού    
µέσου πλην   εξαιρετικών περιπτώσεων και  κατόπιν  άδειας του   ∆ηµάρχου και  
 µε ευθύνη  των οδηγών  αυτών για την αποκατάσταση όποιας ζηµιάς τυχόν  
 προκαλέσουν. 

Άρθρο 22ο 
 

 Κάθε  εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσµού τάφων διατελεί υπό τον έλεγχο της     
 αρµόδιας   υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 23ο 

 

1)    Απαγορεύεται    η εισαγωγή   και   τοποθέτηση     ακατέργαστων     υλικών     
οποιασδήποτε   φύσεως   στα    ∆ηµοτικά   Νεκροταφεία   και η εντός αυτού 
επεξεργασία ή προπαρασκευή   αυτών.    

 
2)  Υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τάφων καθώς και προϊόντα   
     εκσκαφής ( µπάζα κ.λ.π. ) για   κανένα   λόγο   δεν   θα παραµένουν  στο χώρο     
    των    νεκροταφείων   και στους  διαδρόµους αυτών.  

  Σε διαφορετική   περίπτωση   θα επιβάλλεται  πρόστιµο  όπως  προβλέπεται  στο    
 άρθρο 30  παράγραφος  4  του παρόντος  κανονισµού.      
  

 



3)  Αδιάλυτα   φέρετρα τα   οποία   προέρχονται από  εκσκαφές  τοποθετούνται σε  
    ειδικό χώρο  και µε ευθύνη της υπηρεσίας  καταστρέφονται δια πυρός. 
 

4)  Οι κατασκευαζόµενοι   οικογενειακοί   τάφοι   πρέπει  να είναι  ηµιυπόγειοι  
    απαγορευµένης  απολύτως της  κατασκευής  υπέργειων  τάφων και ηµιυπόγειων   
    ύψους   µεγαλύτερου  των 0,70   εκατοστών  πάνω από το έδαφος.  
    Της   παραπάνω  απαγόρευσης  εξαιρείται   η  τοποθέτηση σταυρών, ανδριάντων,   
    πλακών αναγραφής ονοµάτων. 
 

5)  Η  υπηρεσία    του     ∆ήµου      µπορεί    να   απαγορεύσει    την   κατασκευή    
    τάφων   όταν  διαπιστώνει    παράβαση   των παραπάνω  διατάξεων καθώς και την   
   τοποθέτηση  διακοσµητικών  στοιχείων    που θα αλλοιώνουν την εµφάνιση  και   
   την ευπρέπεια του νεκροταφείου.                                                               

 
Άρθρο 24ο 

 

1)  Οι  κατασκευαστές τάφων οφείλουν να εγγράφονται  ετησίως   στα   µητρώα        
     κατασκευαστών  τάφων   καταβάλλοντας   τέλος   όπως    ορίζει   το  άρθρο 30    
     παράγραφος  1  του  παρόντος   κανονισµού. 
    Σε διαφορετική περίπτωση  θα  επιβάλλεται  πρόστιµο  όπως  προβλέπεται  στο        
    άρθρο 30 παράγραφος 5 του παρόντος  κανονισµού και απαγόρευση των  
    εργασιών. 
 
2)  Απαγορεύονται   οι εργασίες   στο   χώρο   των   Νεκροταφείων,  χωρίς   την     
    έγκριση   της   υπηρεσίας  του ∆ήµου.  
        
3)  Η  κατασκευή,   διακόσµηση,   διαµόρφωση   οικογενειακών   τάφων   ενεργείται     
     κατόπιν αιτήσεως    του   ενδιαφερόµενου   στην  οποία   θα   αναγράφονται    τα      
    στοιχεία  του οικογενειακού   τάφου,  του  κατασκευαστή,   καθώς   και   τα   
    στάδια των εργασιών που θα  πραγµατοποιηθούν.   
    

4)   Ο κατασκευαστής  του έργου  πριν την έναρξη των εργασιών θα καταθέτει  
     σχετική  αίτηση στο ∆ήµο που θα αναγράφει τα στοιχεία του οικογενειακού    
     τάφου που  θα  πραγµατοποιήσει τις   εργασίες. 
     Με την   κατάθεση της αίτησης   θα   προσκοµίζει  εγγυητική   επιστολή  από   το     
     Ταµείο  Παρακαταθηκών   και   ∆ανείων   ποσού   όπως   ορίζει    το   άρθρο   30   
     παράγραφος  2                          
     Η    εγγυητική    επιστολή    θα   επιστρέφεται   στον    κατασκευαστή   µετά  το  
      πέρας των εργασιών   και   µετά   από έλεγχο   της   υπηρεσίας.   Σε    περίπτωση     
      που    διαπιστωθεί   παράβαση   στην   κατασκευή,  η   υπηρεσία  θα ενεργεί την  
     διαδικασία απαγόρευσης  των εργασιών µέσα  στο χώρο των νεκροταφείων  του    
     συγκεκριµένου κατασκευαστή   και την επιβολή  προστίµου,   όπως ορίζει  το   
     άρθρο 30 παράγραφος 3. 
 
 5)  Σε   τάφους  που   για   οποιονδήποτε   λόγο   δεν   δύναται   να    ολοκληρωθούν      
     οι   εργασίες   κατασκευής,   απαγορεύεται  να παραµένουν  ανοικτοί.     

 
Άρθρο  25ο 

 
  Η  ∆ιοίκηση   και η οικονοµική   διαχείριση των µη ενοριακών   Ναών  των  
  κοιµητηρίων  ασκείται  αποκλειστικά  από το ∆ήµο.    

 
Άρθρο  26ο 

 
Η  υπηρεσία   εσόδων   του ∆ήµου  η οποία έχει την εποπτεία  των νεκροταφείων 
πρέπει να τηρεί τα παρακάτω: 
 



   α)  Σχεδιαγράµµατα των Νεκροταφείων. 
   β)  Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  των   εισπραττοµένων  τελών και δικαιωµάτων 

    βάσει των οποίων αποδίδονται αυτά στο  Ταµείο του ∆ήµου. 
   γ)  Βιβλία οικογενειακών τάφων. 
   δ)  Βιβλίο ενταφιασµών. 
   ε)  Βιβλίο ανακοµιδής οστών. 
 στ)  Βιβλίο αδειών κατασκευής τάφων. 
   ζ)  Βιβλίο  τιµαλφών. 
   η)  Φακέλους αρχείου ληξ. πράξεων θανάτου και ιατρικών βεβαιώσεων θανάτου.  
   θ)  Φακέλους αρχείου αλληλογραφίας, αποφάσεων, διαταγών κ.λ.π.   
   ι)  Φακέλους  αρχείου οικογενειακών τάφων. 

 
Κ    Ε     Φ      Α      Λ     Α     Ι    Ο    Β’  

 
Τ  Ε Λ Η     Κ Α Ι    ∆ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α      Χ Ρ Η Σ Η Σ 

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν     Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ω Ν 
 

Άρθρο 27ο 
 

Τα  τέλη   και  δικαιώµατα  χρήσεως  των ∆ηµοτικών  Νεκροταφείων  ορίζονται  
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του από 24-09-1958 Β.∆  περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο 
κείµενο Νόµου περί εσόδων των ∆ήµων  και Κοινοτήτων. 

Άρθρο 28ο 

Τα τέλη και δικαιώµατα των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων καθορίζονται όπως 
παρακάτω: 
1)  Τέλη   Νεκροταφείων ετησίως : 
     Οικογενειακών  τάφων   νεκροταφείου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σητείας: 
     -  ∆ΙΠΛΟΣ   20,00  ΕΥΡΩ  
     -  ΜΟΝΟΣ  10,00 ΕΥΡΩ 
   Οικογενειακών  τάφων   νεκροταφείου ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων  Λεύκης και Ιτάνου   και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην 
∆ήµου Μακρύ Γιαλού: 10 ΕΥΡΩ 
    Οικογενειακών  τάφων   Νεκροταφείων ∆ηµοτικών διαµερισµάτων  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σητείας: 10 ΕΥΡΩ  
 
2)  Τιµές παραχωρούµενου χώρου για σύσταση  οικογενειακού τάφου.   
                   Νεκροταφείο   Σητείας.  
    α)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ.   Χ   2,50  µ      1.000  ΕΥΡΩ  εφάπαξ 
    β)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ    Χ   1,30 µ          500  ΕΥΡΩ εφάπαξ 
    γ)    Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του    
          παραχωρούµενου  χώρου διαστάσεων 2,50 µ  Χ 1,30 µ   καταβάλλοντας  το  ½   
          της   τιµής  του   παραχωρούµενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου,   
          δηλαδή  250,00  ΕΥΡΩ   
  
           Νεκροταφεία  ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης και 
των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην ∆ήµου Μακρύ Γιαλού. 
 
  δ)  ∆ιαστάσεων  2,50 µ.   Χ   2,50  µ      400  ΕΥΡΩ  εφάπαξ 
  ε)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ    Χ   1,30 µ      200  ΕΥΡΩ εφάπαξ 
στ)  Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του     
        παραχωρούµενου  χώρου διαστάσεων 2,50 µ  Χ 1,30 µ   καταβάλλοντας  το  ½   
        της   τιµής  του    παραχωρούµενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου,  
         δηλαδή  100,00  ΕΥΡΩ εφάπαξ 
 
 
 
 



3) Τιµή παραχωρούµενου κατασκευασµένου οικογενειακού τάφου σε 
οποιοδήποτε ∆ηµοτικό Νεκροταφείο 
Εφόσον στον χώρο που παραχωρείται υπάρχει κατασκευασµένος τάφος η τιµή θα 
είναι 850,00 ΕΥΡΩ. εφάπαξ 

 
Άρθρο   29ο 

 Για  παράταση τριετούς ταφής    100  ΕΥΡΩ    ετησίως . 
 

Άρθρο 30ο 
 
 1)   Εγγραφή  κατασκευαστών στα µητρώα  των Νεκροταφείων  ετησίως    100    
        ΕΥΡΩ 
  2)   Εγγυητική επιστολή για την εκτέλεση εργασιών  στα δηµοτικά νεκροταφεία   
        500 ΕΥΡΩ 
  3)   Πρόστιµο λόγω παράβασης διαστάσεων κατασκευής   1.000  ΕΥΡΩ 
  4)   Πρόστιµο λόγω µη αποµάκρυνσης υλικών και  προϊόντων  εκσκαφής σε   
         κατασκευαστές   τάφων    1.000   ΕΥΡΩ  
  5)    Πρόστιµο λόγω µη εγγραφής  στο µητρώο κατασκευαστών    500  ΕΥΡΩ 
 

Άρθρο 31ο 
 
Τα  παραπάνω τέλη και δικαιώµατα αναπροσαρµόζονται  µε  απόφαση  του  
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκεκριµένη από την Γενική ∆/νση  Περιφέρειας  Νοµού 
Λασιθίου. 

Κ    Ε    Φ    Α    Λ    Α    Ι    Ο        Γ 
 

Τ  Ε  Λ  Ι  Κ  Ε  Σ         ∆  Ι  Α  Τ  Α  Ξ  Ε  Ι  Σ 
 

Άρθρο 32ο 
 
Οστά  νεκρών από τάφους  τριετούς ταφής, των οποίων   οι συγγενείς   δεν  έδειξαν   
ενδιαφέρον  για την ανακοµιδή και   διαφύλαξη  των οστών µεταφέρονται και 
εναποτίθενται εντός των χωνευτηρίων. 
 

Άρθρο 33ο 
  
Παντοειδείς δωρεές δηµοτών υπέρ των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων γίνονται  
αποδεκτές   από  τον ∆ήµο σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία και χρησιµοποιούνται  
σύµφωνα µε   την  επιθυµία  των δωρητών εφ’  όσον  δεν αντίκειται στον νόµο  ή  την 
ηθική. 

Άρθρο 34ο 
 
Στον  κανονισµό λειτουργίας του νέου νεκροταφείου Σητείας, σύµφωνα µε την    
54/1982  απόφαση  του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρθρο 27ο η οποία εγκρίθηκε µε την 
3251/1882 απόφαση της Νοµαρχίας Λασιθίου,  από 1 Μαΐου 1982   δεν επιτρέπονται 
οι ταφές   στο παλιό Νεκροταφείο Σητείας.    
 
Σας καλώ να αποφασίσετε  σχετικά. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου 
της, την παρ. 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, το  άρθρο 79 παρ. 1 
περιπτ. ε του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), το  σχέδιο της εισήγησης της κανονιστικής απόφασης 
λειτουργίας των δηµοτικών νεκροταφείων   του ∆ήµου Σητείας 
 

 
 
 



 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α.- Συντάσσει το σχέδιο κανονισµού λειτουργίας των δηµοτικών νεκροταφείων  
περιφέρειας  του ∆ήµου Σητείας  ως εξής:  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α΄ 

Λ   Ε   Ι   Τ  Ο  Υ   Ρ   Γ  Ι   Α 
 

Άρθρο  1ο 
             

        Η  λειτουργία γενικά των  δηµοτικών νεκροταφείων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 
1)  από  τον Α.Ν  445 και 582/1968.  

2)  από τα   άρθρα  966   και  970  του  Α.  Κώδικα.  

3)  από      το Π.∆ 933/1975.  

4)  από τον Ν.547/1977.  

5)  από  την  ΚΥΑ 1210/1978 -ΦΕΚ 424 Β’ 10-5-78  απόφαση  των Υπουργών      

     Εσωτερικών  &  Κοινωνικών  Υπηρεσιών.  

6)  από  το  άρθρο  19  του  από 24-9-1958 Β.∆/τος.  

7)  από το άρθρο 11 του Ν.∆/τος 318/1969 

Άρθρο 2ο 

Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά µέσα στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία  και  σε   
χώρους που παραχωρούνται για αυτό το σκοπό.  Η ταφή επιτρέπεται µετά  από 
δώδεκα ( 12 ) ώρες   από την νόµιµη  πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση 
νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτήν. 

Άρθρο 3ο 

Οι  παραχωρούµενοι χώροι ( τάφοι  ) για την ταφή των νεκρών µέσα στα ∆ηµοτικά 
Νεκροταφεία καθορίζονται από σχεδιαγράµµατα ( τοπογραφικά  ) εκπονούµενα  από  
τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες του ∆ήµου, εγκρινόµενα από: 1)  δηµοτικό συµβούλιο  και 
2) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής. 

Τα παραπάνω  τοπογραφικά  εφαρµόζονται πιστά  στους Νεκροταφιακούς χώρους  
και καµία  απολύτως  παρέκκλιση  από  αυτά   και   ρυµοτοµία των  χώρων 
επιτρέπεται.  

Σε περίπτωση παραβίασης των σχεδίων από κατασκευαστές  οικογενειακών  τάφων 
το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί  µε   απόφασή   του   να  απαγορεύει  την  είσοδό των 
κατασκευαστών αυτών, στους  χώρους  των νεκροταφείων.    

∆εν  επιτρέπεται  καµιά   προσθήκη  τάφου  σε   βάρος  της  ρυµοτοµίας  του  χώρου . 

 
Άρθρο 4ο 

 
1) ∆ύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία προς σύσταση 

οικογενειακών Τάφων  υπό τον  όρο καταβολής  αναλογούντος   δικαιώµατος  
όπως  ορίζει  το   άρθρο  28    παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.  

2)  Με απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µπορεί να µη παραχωρείται χώρος για 
σύσταση και κατασκευή   οικογενειακού τάφου, όταν οι  δυνατότητες από 
πλευράς χώρων νεκροταφείων και πληθυσµού  ∆ήµου και δηµοτικών 
διαµερισµάτων δεν το επιτρέπουν. Τούτο όµως αφορά την µελλοντική σύσταση  

 



      και κατασκευή οικογενειακών τάφων και όχι την ανατροπή σχετικών 
δικαιωµάτων που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν (ΣτΕ 1576/96 ∆ι∆ικ 1996 
σελ.741). 

     
3)  Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται µόνον 

στο όνοµα  του αιτούντος  αποκλειστικά , ( άρθρο  3 Α.Ν  582/68 ),  θεωρείται   
δε   ολοκληρωµένη και     τελειωµένη από της καταβολής στο ∆ηµοτικό  Ταµείο  
του  σχετικού   δικαιώµατος  και  της εκδόσεως  της παραχωρητηρίου πράξεως 
από τον ∆ήµαρχο. 

    
Άρθρο 5ο 

 
1) Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής. Σύµφωνα µε 

τις διατάξεις  των άρθρων 966 και 970 του Α. Κώδικα δύναται να αποκτάται 
ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα ( ειδικό δικαίωµα ) επί ορισµένου χώρου ταφής  

        ( άρθρο 3 παρ. 1  Α.Ν  582/1968 ). 
 
2) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους  του  ∆ήµου αποτελεί 

διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως ∆ηµοτικού πράγµατος. Ο 
χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωµα χρήσης , δεν  αποτελεί   
περιουσιακό  στοιχείο  εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως  εκ’  
τούτου  απαγορεύεται  η  µεταβίβασή  του    σε  ειδικούς (   πώληση,  δωρεά,  
ανταλλαγή ) κ.λ.π ) και  καθολικούς  ( κληρονοµιά,  διαθήκη Κ.λ.π  ) διαδόχους 
του ( άρθρο 3 παρ. 2. του Α.Ν 582/1968 ). 

 
3) ∆ικαίωµα  ταφής στον οικογενειακό τάφο έχουν : 
   α) Εκείνος προς τον   οποίο  έγινε η  παραχώρηση,  β) ο / η σύζυγός  του, γ) οι 
κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, δ) τα νόµιµα θετά 
νοµιµοποιηθέντα αναγνωρισθέντα    δικαστικά και εξώδικα και  υιοθετηµένα   
τέκνα του  και  οι  κατιόντες  των   τέκνων και οι σύζυγοι αυτών,   ε)   ο πατέρας 
του και η µητέρα του και ο πατέρας ή µητέρα της συζύγου του / ή της  συζύγου 
της ( πεθερός – πεθερά)  στ) οι αδελφοί ή  αδελφές ( άγαµοι   που δεν   έχουν  
δική τους  οικογένεια υπό τον όρο της  έγγραφης  συγκατάθεσης του και   αν δεν   
υπάρχει  αυτός  έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου του ή της  συζύγου του ή  
των  κατιόντων  αυτού ( άρθρο   3. παρ. 3 του Α.Ν 582/1968 ).  

 ∆ιευκρινίζεται  ότι οι  άγαµοι  και άνευ  ιδίας  οικογένειας  αδελφοί ή   αδελφές     
 αρχικού δικαιούχου  δεν είναι    δικαιούχα    πρόσωπα   χρήσεως   και ταφής   σε   
 οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά το   χρόνο  του    θανάτου  συγκατατεθεί     
 εγγράφως ο  αρχικός δικαιούχος ο ή  η σύζυγος  ή  οι κατιόντες   αυτού,     
 αποδεικνύοντας   συγχρόνως   µε  επίσηµα δηµόσια  έγγραφα  τα  περί αγαµίας    
 και  άνευ  ιδίας οικογένειας.  
  ∆ικαίωµα    χρήσεως    ταφής   έχει αυτός η αυτή εκ των πρώην συζύγων στον  
  οποίο έχει  γίνει η παραχώρηση, σε περίπτωση λύσεως  του γάµου.  

 
4)    Ο βαθµός συγγένειας  προς το αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζοµένων    
       αποδεικνύεται  από    έγγραφο ∆ηµόσιας ή ∆ηµοτικής Αρχής, ή από  ένορκο  
       βεβαίωση  δύο  µαρτύρων   ενώπιον   αρµόδιας αρχής. 
 

Άρθρο  6ο 

 

1) ∆ύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος τριετούς ταφής  σε  
οικογενειακό  τάφο  και  προσώπων µη  συνδεµένων συγγενικά   µε  τον   
αρχικό δικαιούχο και  τον σύζυγο ή  την  σύζυγο  αυτού  ύστερα από 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού  δικαιούχου  και όταν αυτός 
δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο  και  τους κατιόντες του και υπό τον  όρο της 
καταβολής ιδιαίτερου  δικαιώµατος  ίσο προς το ½  του   απαιτούµενου ποσού 
για την παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού  τάφου.  

 
 



      Αυτή ή αναγνώριση παρέχει δικαίωµα χρήσεως µόνο στο πρόσωπο που   
       αφορά και  όχι  στον ή στην σύζυγο ή στους ανιόντες και κατιόντες αυτού. 
            
      Η έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν  αυτός   δεν    
      υπάρχει του ή  της συζύγου  και των  κατιόντων αυτού  γίνεται  ενώπιον    
      συµβολαιογράφου.     
      

2) Εάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου ως επίσης και οι 
ανιόντες και   οι  κατιόντες αυτού τότε ο τάφος  αυτοδικαίως  επανέρχεται  στο  
∆ήµο µετά την παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή σε αυτόν. 

     
Άρθρο 7ο 

 
1)   Αν οι δικαιούχοι χρήσεως   οικογενειακών  τάφων  που  παραχωρήθηκαν  κατά    

    το  παρελθόν   κατέλαβαν  για οποιοδήποτε   λόγω  έκταση    µεγαλύτερη  της    
   αρχικά  παραχωρηθείσας, τότε   η   υπηρεσία   του ∆ήµου   θα ενηµερώνει    
   εγγράφως   τους δικαιούχους να  επαναφέρουν τον τάφο στις κανονικές  
   διαστάσεις που αναγράφονται στην παραχωρηθείσα  άδεια   κατασκευής  
   οικογενειακού   τάφου. Σε αντίθετη περίπτωση η  υπόθεση θα φέρεται   
  στη  ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία µπορεί  ακόµη και να ακυρώσει την  αρχική   
  παραχώρηση   χωρίς   καµία  αποζηµίωση   στους  δικαιούχους και την επιβολή    
  προστίµου στον  εργολήπτη  και τον/ τους  δικαιούχο / χους.  
 

2)  Σε   περίπτωση   καταργήσεως   τάφου   για   οποιαδήποτε   αιτία, παραχωρείται    
     στο  ίδιο  τµήµα   αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου. Σε   περίπτωση  που   
     δεν  υπάρχει χώρος στο ίδιο τµήµα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τµήµα  µε   
     εισήγηση της   υπηρεσίας  και   απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
 

Άρθρο 8ο 

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως τάφων  χωρίς τίτλο παραχώρησης  η  
υπηρεσία  υποχρεούται  εντός    προθεσµίας  ενός µηνός  να  καλέσει τους  οικείους   
του ενταφιασθέντος η της ενταφιασθείσας  για την νοµιµοποίηση  της παραχώρησης. 
Εάν δεν προσέλθουν τότε κινείται αυτόµατα η διαδικασία που προβλέπεται από την 
νοµοθεσία   σύµφωνα µε τις  διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού  
τάφου), εάν δεν  παρουσιαστούν  οι δικαιούχοι  στην  παραπάνω  προθεσµία , ο τάφος  
περιέρχεται στο ∆ήµο και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.   

 
Άρθρο 9ο 

 
  Με  απόφαση του  δηµοτικού    συµβουλίου  δύναται  να παραχωρούνται  τάφοι   
  δωρεάν  για  ενταφιασµό προσώπων  τα  οποία  µε   την  εθνική και  κοινωνική  τους      
 δράση  προσέφεραν υπηρεσίες στο Έθνος η στο ∆ήµο. 

 
Άρθρο  10ο 

 
1)   Οικογενειακοί   τάφοι    των   οποίων  οι   δικαιούχοι    παραιτούνται   της    
    χρήσεως   των  µε   συµβολαιογραφική  πράξη,   περιέρχονται    στο  ∆ήµο,  ο      
    οποίος  διαθέτει    αυτούς   ελεύθερα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 
 

2)  Στους  τάφους που καθ’ οιονδήποτε   τρόπο περιέρχονται στο ∆ήµο εφ’ όσον σε 
αυτόν  υπάρχουν   κατασκευές γίνεται εκτίµηση  της  αξίας τους  από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου.  Στην τιµή   µεταβίβασης   των τάφων αυτών   προστίθεται και   
η  αξία αυτή των  κατασκευών. 
 
3)     Σε περίπτωση   επιθυµίας   από το νέο  δικαιούχο  για  αλλαγή  των    
      κατασκευών θα  καταβάλλεται αξία µόνο του  παραχωρούµενου  χώρου, όπως  
      προβλέπεται.  
 



4)     Η υπηρεσία  του ∆ήµου εφ’ όσον  διαπιστώσει ότι  για την  παραχώρηση των  
      συγκεκριµένων  τάφων   υπάρχει   ενδιαφέρον  περισσοτέρων  προσώπων,     
      εισηγείται  στην    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  η  οποία αποφασίζει  για  την   
      διάθεσή        τους   κατά  τον  πλέον   πρόσφορο  τρόπο.  

 
Άρθρο  11ο 

  
1)   Η  ανακοµιδή   των   οστών  σε  τάφους  τριετούς ταφής  διενεργείται   µετά    
       παρέλευση τριετίας    από   την    ταφή   µε      ευθύνη  των      υπηρεσιών      του    
      ∆ήµου   οι οποίες  υπηρεσίες  υποχρεούνται  όπως γνωστοποιούν   εγγράφως     
      και   επί   αποδείξει  στους  συγγενείς   του   νεκρού   την ηµεροµηνία εκταφής  
       κατά την ηµέρα του ενταφιασµού.    
       Παράταση  επιτρέπεται  µόνο  για ένα   χρόνο σε ειδικές  περιπτώσεις   µε    
       απόφαση του  ∆ηµάρχου, ύστερα   από  εκδήλωση  ενδιαφέροντος των οικείων   
       και από   εισήγηση των  υπηρεσιών του ∆ήµου οι οποίες σηµειώνουν  ιδιαίτερα  
       ότι η  παράταση δεν θα εµποδίσει  την  οµαλή λειτουργία του νεκροταφείου. 
 
 2)   Η    καταβολή   δικαιώµατος    παράτασης     ορίζεται   στο   άρθρο   29   του     
       παρόντος   κανονισµού.      
            
 3)   Μεταφορά ή εκταφή νεκρών  προ της τριετίας ενεργείται   µόνο µετά   από    

        παραγγελία   εισαγγελέα. 

 4)   Για   την  ανακοµιδή   των οστών   των   ταφέντων   νεκρών   σε  οικογενειακούς   
        τάφους ειδοποιούνται  οι   δικαιούχοι    των τάφων αυτών και οι συγγενείς των  
        ταφέντων και  επί  παρουσία αυτών  ενεργείται η ανακοµιδή των οστών.    
      
 5)   Η ανακοµιδή οστών απόρων ενεργείται από την υπηρεσία και τα οστά   
       τοποθετούνται στο χωνευτήρι, εκτός εάν   υπάρχουν   συγγενείς που   επιθυµούν  
       την   τοποθέτησή  τους  στο   οστεοφυλάκιο. 
 
 6)   Σε  περίπτωση  διάθεσης οικογενειακού  τάφου του  οποίου  δεν υπάρχουν    
       δικαιούχοι, τα οστά  που   υπάρχουν εντός   αυτού  τοποθετούνται στο   
       χωνευτήρι, εκτός   εάν   υπάρχουν  συγγενείς που   επιθυµούν την   τοποθέτησή     
      τους  στο  οστεοφυλάκιο. 
 
 7)  Τιµαλφή   είδη που   προέρχονται   από εκταφή   παραδίδονται  στην αρµόδια   
       υπηρεσία του ∆ήµου  καταχωρούνται  στο  βιβλίο τιµαλφών   σύµφωνα   µε   το   
       άρθρο   26 παρ. ζ του  παρόντος κανονισµού. Εάν ζητηθούν από τους συγγενείς  
       παραδίδονται επί αποδείξει, εάν όχι µετά από  1 έτος  εκποιούνται από την  
       επιτροπή νεκροταφείων.   

 
Άρθρο 12ο 

 
1)     Η   ταφή   των   νεκρών,   η   ανακοµιδή   και   µετακοµιδή  των    οστών,    
        ενεργείται   µετά   από   έγκριση της   υπηρεσίας  του ∆ήµου  και σύµφωνα µε  
        την  κείµενη   νοµοθεσία   περί  δηµόσιας  υγείας. 
 
2)    Εάν κατά την ανόρυξη τάφου  για  την  ανακοµιδή  των  οστών  νεκρού     
       διαπιστωθεί   ότι  το  πτώµα  δεν είναι διαλυµένο, µεταφέρεται και  ενταφιάζεται   
      σε  ειδικό   χώρο  για  την   τέλεια  αποσύνθεσή του.  

 
Άρθρο 13ο 

       
  Για την   κατασκευή   τάφου   για  τριετή  ταφή  καταβάλλεται ιδιαίτερο  δικαίωµα     
  ίσο προς το  ½  του  απαιτούµενου ποσού για  την   παραχώρηση  δικαιώµατος        
  συστάσεως οικογενειακού τάφου και µε την υποχρέωση ότι πάνω από την   
  επιφάνεια του εδάφους δεν θα γίνονται κατασκευές.   
 



Άρθρο 14ο 
 

  Καταβάλλεται   τέλος   νεκροταφείων   ανά οικογενειακό τάφο ετησίως, όπως     
  ορίζει   το  άρθρο  28   παράγραφος 1  του  παρόντος κανονισµού . 

Άρθρο 15ο 
     
   Άποροι   ενταφιάζονται   δωρεάν  στα νεκροταφεία  µε  την προσκόµιση    
πιστοποιητικού  απορίας. 

Άρθρο  16ο 
 
 Στο δηµοτικό Νεκροταφείο ενταφιάζεται πας θανών δηµότης ή µη, ηµεδαπός ή    
  αλλοδαπός  χριστιανός ή µη. 
 

Άρθρο  17ο 
         
 Για τον ενταφιασµό των µη  ορθοδόξων ή γενικώς  των αλλοθρήσκων ο δήµος 
υποχρεούται να καθορίσει  ιδιαίτερο χώρο (ζώνη) στο κοιµητήριο , ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη της  οικείας Ιεράς Μητρόπολης ( άρθρο 6 παρ. 3 ΑΝ 582/68 ) χωρίς 
αυτό να σηµαίνει, ότι δεν  δικαιούται να καταργήσει το χώρο αυτό ή να τον 
ενοποιήσει µε άλλους χώρους, αν το  επιβάλουν οι λειτουργικές ανάγκες του 
νεκροταφείου.     
 

Άρθρο 18ο 
 
 Για   τον   ενταφιασµό   νεκρού   σε   οικογενειακό  τάφο   απαιτείται η  εξόφληση   
 των τυχών οφειλοµένων τελών του   οικογενειακού   τάφου ο  οποίος πρόκειται να   
 χρησιµοποιηθεί  διαφορετικά  ο νεκρός ενταφιάζεται σε  τάφο τριετούς ταφής.   

          
Άρθρο 19ο 

       
 Η είσοδος και η παραµονή στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν την      
 ανατολή   του  ηλίου και µετά την δύση του ηλίου. 

 
Άρθρο 20ο 

     
Ουδείς νεκρός   ενταφιάζεται   εάν  δεν προσκοµισθεί   στην  υπηρεσία  του ∆ήµου     
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή ιατρική βεβαίωση προκειµένου  περί  
θνησιγενών βρεφών. 

Άρθρο 21ο 
 

Απαγορεύεται η είσοδος στα δηµοτικά νεκροταφεία  κάθε είδους  µεταφορικού    
µέσου πλην   εξαιρετικών περιπτώσεων και  κατόπιν  άδειας του   ∆ηµάρχου και  
 µε ευθύνη  των οδηγών  αυτών για την αποκατάσταση όποιας ζηµιάς τυχόν  
 προκαλέσουν. 

Άρθρο 22ο 
 

 Κάθε  εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσµού τάφων διατελεί υπό τον έλεγχο της     
 αρµόδιας   υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 23ο 

 

1)    Απαγορεύεται    η εισαγωγή   και   τοποθέτηση     ακατέργαστων     υλικών     
οποιασδήποτε   φύσεως   στα    ∆ηµοτικά   Νεκροταφεία   και η εντός αυτού 
επεξεργασία ή προπαρασκευή   αυτών.    

 
 
 



2)  Υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τάφων καθώς και προϊόντα   
     εκσκαφής ( µπάζα κ.λ.π. ) για   κανένα   λόγο   δεν   θα παραµένουν  στο χώρο     
    των    νεκροταφείων   και στους  διαδρόµους αυτών.  

  Σε διαφορετική   περίπτωση   θα επιβάλλεται  πρόστιµο  όπως  προβλέπεται  στο    
 άρθρο 30  παράγραφος  4  του παρόντος  κανονισµού.      
  

 
3)  Αδιάλυτα   φέρετρα τα   οποία   προέρχονται από  εκσκαφές  τοποθετούνται σε  
    ειδικό χώρο  και µε ευθύνη της υπηρεσίας  καταστρέφονται δια πυρός. 
 

4)  Οι κατασκευαζόµενοι   οικογενειακοί   τάφοι   πρέπει  να είναι  ηµιυπόγειοι  
    απαγορευµένης  απολύτως της  κατασκευής  υπέργειων  τάφων και ηµιυπόγειων   
    ύψους   µεγαλύτερου  των 0,70   εκατοστών  πάνω από το έδαφος.  
    Της   παραπάνω  απαγόρευσης  εξαιρείται   η  τοποθέτηση σταυρών, ανδριάντων,   
    πλακών αναγραφής ονοµάτων. 
 

5)  Η  υπηρεσία    του     ∆ήµου      µπορεί    να   απαγορεύσει    την   κατασκευή    
    τάφων   όταν  διαπιστώνει    παράβαση   των παραπάνω  διατάξεων καθώς και την   
   τοποθέτηση  διακοσµητικών  στοιχείων    που θα αλλοιώνουν την εµφάνιση  και   
   την ευπρέπεια του νεκροταφείου.                                                               

 
Άρθρο 24ο 

 

1)  Οι  κατασκευαστές τάφων οφείλουν να εγγράφονται  ετησίως   στα   µητρώα        
     κατασκευαστών  τάφων   καταβάλλοντας   τέλος   όπως    ορίζει   το  άρθρο 30    
     παράγραφος  1  του  παρόντος   κανονισµού. 
    Σε διαφορετική περίπτωση  θα  επιβάλλεται  πρόστιµο  όπως  προβλέπεται  στο        
    άρθρο 30 παράγραφος 5 του παρόντος  κανονισµού και απαγόρευση των  
    εργασιών. 
 
2)  Απαγορεύονται   οι εργασίες   στο   χώρο   των   Νεκροταφείων,  χωρίς   την     
    έγκριση   της   υπηρεσίας  του ∆ήµου.  
        
3)  Η  κατασκευή,   διακόσµηση,   διαµόρφωση   οικογενειακών   τάφων   ενεργείται     
     κατόπιν αιτήσεως    του   ενδιαφερόµενου   στην  οποία   θα   αναγράφονται    τα      
    στοιχεία  του οικογενειακού   τάφου,  του  κατασκευαστή,   καθώς   και   τα   
    στάδια των εργασιών που θα  πραγµατοποιηθούν.   
   
4)   Ο κατασκευαστής  του έργου  πριν την έναρξη των εργασιών θα καταθέτει  
     σχετική  αίτηση στο ∆ήµο που θα αναγράφει τα στοιχεία του οικογενειακού    
     τάφου που  θα  πραγµατοποιήσει τις   εργασίες. 
     Με την   κατάθεση της αίτησης   θα   προσκοµίζει  εγγυητική   επιστολή  από   το     
     Ταµείο  Παρακαταθηκών   και   ∆ανείων   ποσού   όπως   ορίζει    το   άρθρο   30   
     παράγραφος  2                          
     Η    εγγυητική    επιστολή    θα   επιστρέφεται   στον    κατασκευαστή   µετά  το  
      πέρας των εργασιών   και   µετά   από έλεγχο   της   υπηρεσίας.   Σε    περίπτωση     
      που    διαπιστωθεί   παράβαση   στην   κατασκευή,  η   υπηρεσία  θα ενεργεί την  
     διαδικασία απαγόρευσης  των εργασιών µέσα  στο χώρο των νεκροταφείων  του    
     συγκεκριµένου κατασκευαστή   και την επιβολή  προστίµου,   όπως ορίζει  το   
     άρθρο 30 παράγραφος 3. 
 
 5)  Σε   τάφους  που   για   οποιονδήποτε   λόγο   δεν   δύναται   να    ολοκληρωθούν      
     οι   εργασίες   κατασκευής,   απαγορεύεται  να παραµένουν  ανοικτοί.     

 
Άρθρο  25ο 

  Η  ∆ιοίκηση   και η οικονοµική   διαχείριση των µη ενοριακών   Ναών  των  
  κοιµητηρίων  ασκείται  αποκλειστικά  από το ∆ήµο.    

 



Άρθρο  26ο 
 
Η  υπηρεσία   εσόδων   του ∆ήµου  η οποία έχει την εποπτεία  των νεκροταφείων 
πρέπει να τηρεί τα παρακάτω: 
 
   α)  Σχεδιαγράµµατα των Νεκροταφείων. 
   β)  Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  των   εισπραττοµένων  τελών και δικαιωµάτων 

    βάσει των οποίων αποδίδονται αυτά στο  Ταµείο του ∆ήµου. 
   γ)  Βιβλία οικογενειακών τάφων. 
   δ)  Βιβλίο ενταφιασµών. 
   ε)  Βιβλίο ανακοµιδής οστών. 
 στ)  Βιβλίο αδειών κατασκευής τάφων. 
   ζ)  Βιβλίο  τιµαλφών. 
   η)  Φακέλους αρχείου ληξ. πράξεων θανάτου και ιατρικών βεβαιώσεων θανάτου.  
   θ)  Φακέλους αρχείου αλληλογραφίας, αποφάσεων, διαταγών κ.λ.π.   
   ι)  Φακέλους  αρχείου οικογενειακών τάφων. 

 
Κ    Ε     Φ      Α      Λ     Α     Ι    Ο    Β’  

 
Τ  Ε Λ Η     Κ Α Ι    ∆ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α      Χ Ρ Η Σ Η Σ 

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν     Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ω Ν 
 

Άρθρο 27ο 
 

Τα  τέλη   και  δικαιώµατα  χρήσεως  των ∆ηµοτικών  Νεκροταφείων  ορίζονται  
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του από 24-09-1958 Β.∆  περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο 
κείµενο Νόµου περί εσόδων των ∆ήµων  και Κοινοτήτων. 

Άρθρο 28ο 

Τα τέλη και δικαιώµατα των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων καθορίζονται όπως 
παρακάτω: 
1)  Τέλη   Νεκροταφείων ετησίως : 
     Οικογενειακών  τάφων   νεκροταφείου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σητείας: 
     -  ∆ΙΠΛΟΣ   20,00  ΕΥΡΩ  
     -  ΜΟΝΟΣ  10,00 ΕΥΡΩ 
   Οικογενειακών  τάφων   νεκροταφείου ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων  ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων Λεύκης και Ιτάνου   και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην 
∆ήµου Μακρύ Γιαλού:  10 ΕΥΡΩ 
    Οικογενειακών  τάφων   Νεκροταφείων ∆ηµοτικών διαµερισµάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Σητείας: 10 ΕΥΡΩ  
 
2)  Τιµές παραχωρούµενου χώρου για σύσταση  οικογενειακού τάφου.   
                   Νεκροταφείο   Σητείας.  
    α)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ.   Χ   2,50  µ      1.000  ΕΥΡΩ  εφάπαξ 
    β)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ    Χ   1,30 µ          500  ΕΥΡΩ εφάπαξ 
    γ)    Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του    
          παραχωρούµενου  χώρου διαστάσεων 2,50 µ  Χ 1,30 µ   καταβάλλοντας  το  ½   
          της   τιµής  του   παραχωρούµενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου,   
          δηλαδή  250,00  ΕΥΡΩ   
  
           Νεκροταφεία  ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Σητείας, 
Ιτάνου και Λεύκης και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην ∆ήµου 
Μακρύ Γιαλού: 
  δ)  ∆ιαστάσεων  2,50 µ.   Χ   2,50  µ      400  ΕΥΡΩ  εφάπαξ 
  ε)   ∆ιαστάσεων  2,50 µ    Χ   1,30 µ      200  ΕΥΡΩ εφάπαξ 
στ)  Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του     
        παραχωρούµενου  χώρου διαστάσεων 2,50 µ  Χ 1,30 µ   καταβάλλοντας  το  ½   
        της   τιµής  του    παραχωρούµενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου,  
         δηλαδή  100,00  ΕΥΡΩ εφάπαξ 



 
3) Τιµή παραχωρούµενου κατασκευασµένου οικογενειακού τάφου σε 

οποιοδήποτε ∆ηµοτικό Νεκροταφείο 
Εφόσον στον χώρο που παραχωρείται υπάρχει κατασκευασµένος τάφος η τιµή θα 
είναι 850,00 ΕΥΡΩ. εφάπαξ 

 
Άρθρο   29ο 

 Για  παράταση τριετούς ταφής    100  ΕΥΡΩ    ετησίως . 
 

Άρθρο 30ο 
 
 1)   Εγγραφή  κατασκευαστών στα µητρώα  των Νεκροταφείων  ετησίως    100    
        ΕΥΡΩ 
  2)   Εγγυητική επιστολή για την εκτέλεση εργασιών  στα δηµοτικά νεκροταφεία   
        500 ΕΥΡΩ 
  3)   Πρόστιµο λόγω παράβασης διαστάσεων κατασκευής   1.000  ΕΥΡΩ 
  4)   Πρόστιµο λόγω µη αποµάκρυνσης υλικών και  προϊόντων  εκσκαφής σε   
         κατασκευαστές   τάφων    1.000   ΕΥΡΩ  
  5)    Πρόστιµο λόγω µη εγγραφής  στο µητρώο κατασκευαστών    500  ΕΥΡΩ 
 

Άρθρο 31ο 
 
Τα  παραπάνω τέλη και δικαιώµατα αναπροσαρµόζονται  µε  απόφαση  του  
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκεκριµένη από την Γενική ∆/νση  Περιφέρειας  Νοµού 
Λασιθίου. 

Κ    Ε    Φ    Α    Λ    Α    Ι    Ο        Γ 
 

Τ  Ε  Λ  Ι  Κ  Ε  Σ         ∆  Ι  Α  Τ  Α  Ξ  Ε  Ι  Σ 
 

Άρθρο 32ο 
 
Οστά  νεκρών από τάφους  τριετούς ταφής, των οποίων   οι συγγενείς   δεν  έδειξαν   
ενδιαφέρον  για την ανακοµιδή και   διαφύλαξη  των οστών µεταφέρονται και 
εναποτίθενται εντός των χωνευτηρίων. 
 

Άρθρο 33ο 
  
Παντοειδείς δωρεές δηµοτών υπέρ των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων γίνονται  
αποδεκτές   από  τον ∆ήµο σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία και χρησιµοποιούνται  
σύµφωνα µε   την  επιθυµία  των δωρητών εφ’  όσον  δεν αντίκειται στον νόµο  ή  την 
ηθική. 

Άρθρο 34ο 
 
Στον  κανονισµό λειτουργίας του νέου νεκροταφείου Σητείας, σύµφωνα µε την    
54/1982  απόφαση  του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρθρο 27ο η οποία εγκρίθηκε µε την 
3251/1882 απόφαση της Νοµαρχίας Λασιθίου,  από 1 Μαΐου 1982   δεν επιτρέπονται 
οι ταφές   στο παλιό Νεκροταφείο Σητείας.    
 
Β.- Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και τάσσεται 
προθεσµία 10 ηµερών  από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εντός της οποίας κάθε 
ενδιαφερόµενος φορέας ή κάτοικος του ∆ήµου µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις και προτάσεις του. 
 
Γ.- Παραπέµπει το σχέδιο κανονισµού λειτουργίας των δηµοτικών νεκροταφείων  
περιφέρειας του ∆ήµου  Σητείας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την έγκριση του. 
 
 



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 17/2013. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση 
Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού υπογράφουν 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
Αυγουστινάκης Ιωάννης 

  
Λογκάκης                 Κωνσταντίνος 
Φουντοραδάκης        Εµµανουήλ 
Τερζής                       Λεωνίδας 

  Κουρουπάκης            Νικόλαος 
   

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΣΗΤΕΙΑ: 29-04-2013 

 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


