ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ο

Άρθρο 1
Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για τη
λειτουργία των κοιµητηρίων της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου
Αµφίπολης.
ο

Άρθρο 2
Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α)
άρθρο 75 και του άρθρου 4 & 1 του ΑΝ 528/68 αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που
έχει τυπική ισχύ ουσιαστικού νόµου, η παράβαση του οποίου τιµωρείται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα.
Στις διατάξεις του περιέχονται ρυθµίσεις:
-Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α΄)
-Του ΑΝ 445/1968 Περί νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών (ΦΕΚ 130 Α΄)
-Του ΑΝ 582/1968 περί δηµοτικών και κοινοτικών Κοιµητηρίων (ΦΕΚ 225 Α΄)
-Του ΑΝ 547/1977 περί διοικήσεως και διαχείρισης των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων
(ΦΕΚ 56 Α΄)
-Του Κανονισµού 8/1979 της ιεράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Περί Ιερών Ναών και
Ενοριών (ΦΕΚ 1 Α΄).
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Άρθρο 3
Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής ως ορίζεται στο
άρθρο 966 του ΑΚ επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα µπορεί να
αποκτάται ιδιωτικό δικαίωµα ορισµένου χρόνου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι
προς αναίρεση της κοινής τους χρήσης και της ιδιότητάς τους ως κοινοχρήστων. Σε
κάθε τοπική κοινότητα και σε οικισµούς αυτών λειτουργούν κοιµητήρια.
Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του δήµου αποτελεί
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος.
Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι
επιδεκτικός οποιασδήποτε µεταβιβάσεως προς τρίτους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία
θανάτου, ούτε δεκτικός εννόµων σχέσεων όπως η εκποίηση, η µίσθωση, η
χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση.
Ίδρυση Κοιµητηρίων.
Ιδρύονται από τους δήµους κατόπιν πρότασης του Μητροπολιτικού Συµβουλίου και
τη σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Υγείας του νοµού αρθ. 2 & 1
του ΑΝ 582/1968.
Θέση: Τα κοιµητήρια πρέπει να βρίσκονται εκτός σχεδίου περιοχής και µακριά από
κατοικηµένες περιοχές. Άρθρ 1 & 2 του ΑΝ 582/1968.
Αποστάσεις: Τα ιδρυόµενα και επεκτεινόµενα νεκροταφεία πρέπει να απέχουν 250 µ.
τουλάχιστον από το άκρο του εγκεκριµένου σχεδίου, 100 µ. από µεµονωµένες
κατοικίες, 100 µ. από φρεάτια και 50 µ. από πηγές πόσιµου νερού.
Έδαφος: Ο υπεδάφιος υδροφόρος ορίζοντας δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να
ανεβαίνει σε στάθµη ψηλότερη των 2,5 µέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. –Α5/1210/1978.
Έκταση: Η έκταση των κοιµητηρίων θα πρέπει να είναι σε αναλογία µε τον πληθυσµό
της περιοχής που θα εξυπηρετήσει η κατασκευή του.
∆ιαµόρφωση: Τα κοιµητήρια θα πρέπει να περιφράζονται µε τοίχο που να
παρεµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο ανθρώπων και ζώων.

-

Τάφοι: Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν µήκος 2,20 µ. για τους ενήλικες και 1,10 µ. για τα
παιδιά και πλάτος 1,20 µ. και 0,70 µ. αντίστοιχα.
Το γενικό βάθος του τάφου θα πρέπει να είναι 1,30 µ.
Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,50 µ. (άρθρο 7 & 2 Κ.Υ.Α.Α5/1210/1978). Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους
τουλάχιστον 0,25 µ. περίπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο
ΑΡΘΡΟ 4
Ενταφιασµός νεκρών-τάφοι
Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιµητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους πλην µονών και
ησυχαστηρίων που δικαίωµα ταφής σε κοινοτάφεια έχουν µόνο οι µοναχοί και οι µοναχές που
διαµένουν στη µονή ή στο ησυχαστήριο. Απαγορεύεται αυστηρώς η ταφή ιδιωτών και η
λειτουργία κοιµητηρίων εντός Μονών και Ησυχαστηρίων.
Οι παραβάτες τιµωρούνται µε το άρθρο 426 του Ποινικού Κώδικα. Ο ∆ήµος υποχρεούται να
παραχωρεί χώρο ενταφιασµού κάθε αποθανόντος στη διοικητική του περιφέρεια σε όποιο
κοιµητήριο έχει διαθέσιµο τάφο.
1. Στα δηµοτικά κοιµητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δηµοτική περιφέρεια
πρόσωπα ανεξαρτήτως δηµοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Άρθρο 6 & 1ΑΝ
582/1968.
2. Ο ενταφιασµός κάθε νεκρού επιτρέπεται µετά την πάροδο 12 ωρών από του νοµίµως
πιστοποιηθέντα θανάτου και σε περίπτωση νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτή.
Άρθρο 2 & 2 ΑΝ 445/1968. Ενταφιασµός δεν γίνεται αν δεν προσκοµιστεί – χορηγηθεί
στον υπεύθυνο ιερέα ή σε αυτόν που ενεργεί την ταφή η κατά νόµο άδεια ταφής που
χορηγείται από τις υπηρεσίες του δήµου που υπογράφεται από το ∆ήµαρχο ή το
νόµιµο αναπληρωτή του και τον ληξίαρχο της δηµοτικής ενότητας. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις επιτρέπεται µε βεβαίωση του ∆ηµάρχου να δοθεί άδεια ταφής χωρίς
προηγούµενη πιστοποίηση του ληξιάρχου. Εντός δύο ηµερών γίνεται έγγραφη
δήλωση στο ληξίαρχο προς καταχώρηση µε τα απαιτούµενα στοιχεία για την σύνταξη
της ληξιαρχικής πράξεως αναγράφοντας σε αυτών το λόγο για τον οποίο προηγήθηκε
ο ενταφιασµός της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου Άρθρο 140 & 8 του Ν. 2503/1977.
Ο ενταφιασµός νεκρών µεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον κατά τη
µεταφορά τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.∆. 210/1975 και Ν. 1315/1983.
3. Απαγορεύεται η χωροθέτηση, κατασκευή και ανέγερση τάφου για ζώντες. Οι
παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.
Ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρεί σε σύσταση οικογενειακών τάφων στο
µέλλον ανάλογα µε τις δυνατότητες που ορίζονται από τον διαθέσιµο χώρο του κοιµητηρίου
σε συνδυασµό µε τον πληθυσµό κάθε Τοπικής Κοινότητας ή οικισµού του ∆ήµου µας που στα
όριά του λειτουργεί κοιµητήριο.
Αν παρά ταύτα τούτο ζητηθεί, ενεργείται εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω διατυπώσεις.
Η πράξη παραχώρησης συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη άρθρο 3 & 2 ΑΝ 582/1968.
Α) Υπεύθυνη δήλωση-αίτηση του άρθρου 8 & 4 του Ν. 1599/86 του ενδιαφεροµένου στην
οποία εκφράζει την επιθυµία του για χρήση οικογενειακού τάφου και να δηλώνει ότι έλαβε
γνώση του παρόντος κανονισµού.
Β) Ο χώρος που θα παραχωρηθεί θα ισοδυναµεί µε δύο τάφους απλούς ήτοι 2,20 µ. πλάτος
επί 2,20 µ. µήκος.

Ο

ΑΡΘΡΟ 6
1. Η είσοδος και η παραµονή στα δηµοτικά νεκροταφεία απαγορεύεται πριν από την
ανατολή και µετά τη δύση του Ηλίου.
2. Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσµού τάφων οφείλει µετά το πέρας των
εργασιών του να καθαρίζει το χώρο. Στους παραβάτες της παρούσας διάταξης
επιβάλλεται πρόστιµο 100 €, το οποίο βεβαιώνεται µε απόφαση µετά από απόφαση
του ∆ηµάρχου και του αρµόδιου Αντιδηµάρχου και ύστερα από εισήγηση αρµοδίου
οργάνου και το οποίο µπορεί να διπλασιαστεί σε περίπτωση υποτροπής ή µη
συµµόρφωσης προς τα οριζόµενα.
Ο

ΑΡΘΡΟ 7
Οι προσερχόµενοι στα Κοιµητήρια του ∆ήµο, έχοντας πλήρη συναίσθηση και επίγνωση του
χώρου, υποχρεούνται να συµµορφώνονται απολύτως προς τους κανόνες σεµνότητας,
ευταξίας και καθαριότητας των χώρων, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τον απαιτούµενο
σεβασµό προς τους τάφους µέσα στους οποίους ενταφιάζονται οι νεκροί.
Ο

ΑΡΘΡΟ 8
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζεται τέλος διατήρησης τάφου.
Η άδεια ταφής χορηγείται από το ∆ήµο χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
Ο

ΑΡΘΡΟ 9
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από απόφασή του µπορεί να συµπληρώνει, να τροποποιεί και
να αναπροσαρµόζει άρθρα του παρόντος κανονισµού.
Ο

ΑΡΘΡΟ 10
Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων όπως δε γενικά όλα τα αιρετά και
υπηρεσιακά όργανα του δήµου υποχρεούνται να εφαρµόζουν πιστά τον παρόντα κανονισµό,
αφού η µη τήρησή του αποτελεί παράβαση καθήκοντος.
Ο

ΑΡΘΡΟ 11
Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µετά την ψήφιση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
τη νόµιµη δηµοσίευσή του.
Αριθµός απόφασης 31/2011.

