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ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 
 

(θαηφπηλ ησλ αξ. 317/2013 & 176/2015 απνθάζεσλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ) 
 

Άξζξν 1ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ 
 Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ 
θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δεκνηηθψλ  
θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 
 

Άξζξν 2ν - Ννκηθό πιαίζην 
 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ αλήθεη ν θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
θνηκεηεξίσλ θαη ε παξνρή γλψκεο γηα ηνλ  θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο 
λεθξψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη 
θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ (άξ. 75 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ. 5 ηνπ Ν.4144/13). 
 Σηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ ππάγεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε δηνίθεζε φρη 
κφλν ησλ θνηκεηεξίσλ πνπ νη ίδηνη ηδξχνπλ, αιιά φισλ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ 
θνηκεηεξίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ίδξπζήο ηνπο, εθηφο απφ :  
α) ηα κε ιεηηνπξγνχληα εθθιεζηαζηηθά θνηκεηήξηα  
β) ηνπο ρψξνπο ηαθήο ζε κνλαζηήξηα θαη εζπραζηήξηα θαη  
γ) ηνπο κεκνλσκέλνπο ηάθνπο ζε πεξηβφινπο ελνξηαθψλ λαψλ θαη ηδξπκάησλ 
(Γλσκ. ΝΣΚ 316/1995).     
 Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ 
αξ. 4 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68, απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη 
δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 
 1) Τνπ Α.Ν. 445/1968, (Φ.Δ.Κ. 130Α), «Πεξί λεθξνηαθείσλ θαη 
εληαθηαζκνχ λεθξψλ» 
 2) Τνπ Α.Ν. 582/1968, (Φ.Δ.Κ. 225Α), «Πεξί δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
θνηκεηεξίσλ»  
 3) Τνπ άξζξνπ 75 παξ. Ι πεξίπη. β ππνπεξίπη. 10 θαη παξ. II πεξίπη. 8 
ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ - Ν. 3463/2006 φπσο απηφο ηζρχεη    
 4) Τνπ Ν. 3852/2010 φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο                                                                       
 5) Τεο Υ.Α. αξηζ. Α5/1210 ηεο 19 Απξ./10 Ματνπ 1978, «Πεξί φξσλ 
ηδξχζεσο θνηκεηεξίσλ» 
 6) Τσλ άξζξσλ 35, 966 θαη 970 Αζηηθνχ Κψδηθα, 
 7) Τνπ Ν. 547/1977 (Φ.Δ.Κ. 56Α) «Πεξί Γηνηθήζεσο ησλ κε ελνξηαθψλ 
λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ»   
 8) Τνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958 (Φ.Δ.Κ. 171Α) «Πεξί ησλ πξνζφδσλ 
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
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 9) Τνπ Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 (Φ.Δ.Κ. 114 θ 145/Α) «Πεξί 
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
 10) Τνπ Ν. 344/76 (ΦΔΚ 143/76 ηεχρνο Α') «Πεξί ιεμηαξρηθψλ 
πξάμεσλ» 
 11) Τνπ Ν. Ν.4144/13 (ΦΔΚ 88/18.04.2013 ηεχρνο Α') «Αληηκεηψπηζε 
ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο». 
 

Άξζξν 3ν - Ννκηθόο Υαξαθηεξηζκόο 
 1. Τα θνηκεηήξηα, νη ηάθνη θαη ηα ηαθηθά κλεκεία ραξαθηεξίδνληαη σο 
πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαηά ην άξζξν 966 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη γηα 
ην ιφγν απηφ δελ είλαη δεθηηθά ελλφκσλ ζρέζεσλ, φπσο ε εθπνίεζε, ε 
κίζζσζε, ε ρξεζηθηεζία, ε θαηάζρεζε θαη ε ππνζήθεπζε. Σχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δχλαηαη λα απνθηάηαη ηδηαίηεξν 
ηδησηηθφ δηθαίσκα (εηδηθφ δηθαίσκα) γηα νξηζκέλν ρψξν ηαθήο (ζχζηαζε 
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ) (άξ. 3 παξ.1 Α.Ν. 582/68). 
 2. Η παξαρψξεζε ηδηαηηέξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο απφ ηνλ Γήκν, 
απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο παξαρψξεζε αδείαο ρξήζεσο δεκνηηθνχ 
πξάγκαηνο. Οη ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ Γήκνπ είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο. 
 3. Ο ρψξνο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη δηθαίσκα ρξήζεο δελ απνηειεί 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε θαη 
απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζε εηδηθνχο (πψιεζε, δσξεά, αληαιιαγή) θαη 
θαζνιηθνχο (θιεξνλνκηά, δηαζήθε) δηαδφρνπο ηνπ (αξ. 3 παξ. 2 Α.Ν. 582/68). 
 

Άξζξν 4ν - Πεξηγξαθή Κνηκεηεξίωλ 
 Ο Γήκνο Βφιβεο δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
θνηκεηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εμήο ζέζεηο : 
Α) Γ.Δ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 
 1) Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 
 2) Γ.Κ. Βξαζλψλ : έλα θνηκεηήξην κε δχν νζηενθπιάθηα 
Β) Γ.Δ. Ρεληίλαο 
 1) Τ.Κ. Άλσ Σηαπξνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
 2) Γ.Κ. Σηαπξνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
 3) Τ.Κ. Βφιβεο 
  - Μηθξή Βφιβε : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
  - Μεγάιε Βφιβε : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 
  - Βακβαθηά : έλα θνηκεηήξην 
Γ) Γ.Δ. Αξέζνπζαο 
 1) Τ.Κ. Αξέζνπζαο  
  - Αξέζνπζα : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 
  - Λεπθνχδα : έλα θνηκεηήξην 
 2) Τ.Κ. Σηεθαληλψλ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 
 3) Τ.Κ. Σθεπαζηνχ  
  - Σθεπαζηφ : έλα θνηκεηήξην 
  - Λίκλε : έλα θνηκεηήξην 
 4) Τ.Κ. Φηιαδειθίνπ 
  - Φηιαδέιθην : έλα θνηκεηήξην 
  - Αλνημηά : έλα θνηκεηήξην 
  - Ξεξνπφηακνο : έλα θνηκεηήξην 
 5) Τ.Κ. Μαπξνχδαο : έλα θνηκεηήξην 
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Γ) Γ.Δ. Δγλαηίαο 
 1) Τ.Κ. Δπαγγειηζκνχ : έλα θνηκεηήξην 
 2) Τ.Κ. Σρνιαξίνπ : έλα θνηκεηήξην 
 3) Τ.Κ. Νπκθφπεηξαο  
  - Νπκθφπεηξα : έλα θνηκεηήξην  
  - Βαγηνρψξη : έλα θνηκεηήξην 
 4) Τ.Κ. Πξνθήηε  
  - Πξνθήηεο : έλα θνηκεηήξην 
  - Μηθξνθψκε : δχν θνηκεηήξηα 
Δ) Γ.Δ. Μαδύηνπ  
 1) Τ.Κ. Ν. Μαδχηνπ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
 2) Τ.Κ. Μνδίνπ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην  
 3) Τ.Κ. Απνιισλίαο  
  - Απνιισλία : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
  - Κνθθαινχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
η) Γ.Δ. Απνιιωλίαο 

1) Γ.Κ. Νέαο Απνιισλίαο  
 - Ν. Απνιισλία : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 
 - Μεζνπφηακνο : έλα θνηκεηήξην 
2) Τ.Κ. Μειηζζνπξγνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 
3) Τ.Κ. Πεξηζηεξψλα  
 - Πεξηζηεξψλαο : δχν θνηκεηήξηα 
 - Πιαηεία : έλα θνηκεηήξην 
4) Τ.Κ. Νηθνκεδηλνχ : δχν θνηκεηήξηα κε νζηενθπιάθην  
4) Τ.Κ. Σηίβνπ : έλα θνηκεηήξην 

 
Άξζξν 5ν - Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 1. Τα θνηκεηήξηα ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο απφ ηελ 
αλαηνιή κέρξη θαη ηε δχζε ηνπ ειίνπ.   
 2. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηα θνηκεηήξηα ζε 
εξγαδφκελνπο θαη κή θαηά ηηο ψξεο πνπ είλαη θιεηζηά.  
 3. Τα νζηενθπιάθηα είλαη αλνηθηά θαζεκεξηλά απφ ηηο 7:30 π.κ. έσο 
03:30 κ.κ. θαη ηα Σάββαηα θαη Κπξηαθέο απφ ηηο  7:30 π.κ  έσο 01:30 κ.κ . Τελ 
Μεγάιε Παξαζθεπή, ηα απνγεχκαηα ησλ Παξαζθεπψλ πξν ησλ 
Χπρνζαββάησλ θαη θαηά ηα Χπρνζάββαηα είλαη αλνηθηά απφ ηελ αλαηνιή 
κέρξη θαη ηε δχζε ειίνπ.  
 

Άξζξν 6ν - Δπηαμία – Καζαξηόηεηα 
 Η εηθφλα ησλ θνηκεηεξίσλ καξηπξεί ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ 
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ.  
 Γηα ηελ θαιή εηθφλα θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ απαγνξεχεηαη : 
 α) Η είζνδνο ζε νπνηνδήπνηε φρεκα δελ έρεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ 
Γήκν. 
 β) Η ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο, πέλζηκσλ 
αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε πψιεζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ. 
 γ) Η επεμεξγαζία ησλ καξκάξσλ γηα ηνπο ηάθνπο ζην ρψξν ηνπ 
θνηκεηεξίνπ, παξά κφλν επηηξέπνληαη νη εξγαζίεο ησλ ηδησηψλ ηερληηψλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 
θνηλήο εζπρίαο. 
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 δ) Τν θχηεκα ινπινπδηψλ ή δέληξσλ πεξηθεξεηαθά ησλ κλεκάησλ θαη ε 
ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ απμάλνπλ ηνλ 
θαηαιακβαλφκελν απφ ηνλ ηάθν ρψξν.  
 ε) Η εγθαηάιεηςε πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηάθσλ θ.ιπ. 
 ζη) ε είζνδνο ζε άηνκα δηαηεινχληα ελ κέζε, ή άζεκλα ελδεδπκέλα, ζε 
παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ εάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο 
θεδεκφλεο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε είζνδνο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλνδεχεηαη 
απφ δψν ζπληξνθηάο.  
 

Άξζξν 7ν - Δληαθηαζκόο Νεθξώλ 
 1. Η ηαθή ησλ λεθξψλ ζηνπο ηάθνπο ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο έρεη δηάξθεηα ελλέα (9) έηε ππνρξεσηηθψο απφ ηελ εκεξνκελία ηαθήο. 
 2. Απαγνξεχνληαη νη εληαθηαζκνί ζε άιινπο ρψξνπο πιελ ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ησλ 
θνηκεηεξίσλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ 
Μνλαζηεξηψλ θαη Ηζπραζηεξίσλ θαη ησλ πεξηβφισλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ 
γηα ηνλ εληαθηαζκφ πξνζσπηθνηήησλ πνπ πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο 
ζην ίδξπκα (παξ. 1 αξ. 2 Α.Ν. 445/68 & παξ. 3 αξ. 2 Α.Ν. 582/68).  
 3. Γηθαίσκα ηαθήο ζηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα έρνπλ φια ηα ζαλφληα ζηελ 
δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ πξφζσπα, αλεμαξηήηνπ δεκνηηθφηεηαο, 
εζληθφηεηαο ή ζξεζθεχκαηνο (αξ. 6 Α.Ν. 582/68) 
 4. Καηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο θαζνξίδεηαη 
ηδηαίηεξνο ρψξνο ηνπ λεθξνηαθείνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζφδνμσλ ή 
ησλ αιιφζξεζθσλ (αξ. 6 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 582/68)  
 5. Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ή δψλεο ηαθήο, ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ γηα ηε 
ζπγρψλεπζή ηνπο ή ηελ ελνπνίεζή ηνπο κε άιια ηκήκαηα, αλάινγα κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ θνηκεηεξίσλ.  
 6. Ο θαζνξηζκφο νξηζκέλνπ ηκήκαηνο γηα ηνλ εληαθηαζκφ ζε απηφ 
νξηζκέλεο θαηεγνξίαο πξνζψπσλ, δελ ζπληζηά παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ 
δηθαησκάησλ ρξήζεο ηάθνπ ζηα πξφζσπα απηά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 970 
ηνπ Α.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 3 § 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968.  
 7. Ο εληαθηαζκφο θάζε λεθξνχ επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν 12 σξψλ 
απφ ην λνκίκσο πηζηνπνηεζέληα ζάλαην θαη ζε πεξίπησζε λεθξνηνκήο, 
ακέζσο κεηά απφ απηή (αξ. 2 παξ. 2 Α.Ν. 445/68). 
 Γελ επηηξέπεηαη ν εληαθηαζκφο πξνζψπνπ ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ απηνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 
αθξηβήο ηφπνο εληαθηαζκνχ, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απηνχ κε 
βάζε ηε δήισζε ηνπ δεινχληνο ην ζάλαην (αξ. 4, παξ. 13, N. 4144/2013)  
 8. Ο εληαθηαζκφο λεθξψλ ησλ νπνίσλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε έλα απφ 
ηα λνζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ γίλεηαη ζε 
ηδηαίηεξν ηαθηθφ ηκήκα ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξν ηεο 
παξειεχζεσο δεθαεηίαο (αξ. 3 Π.Γ. 210/1975) .  
 9. Πξν ηεο εθδφζεσο ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ απφ ηνλ Γήκν 
(ε νπνία εθδίδεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ πηζηνπνηεκέλε ψξα ζαλάηνπ απφ 
ηνλ ηαηξφ), νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ, ή ηα γξαθεία ηειεηψλ, 
ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ή ζηα Τακεία 
ησλ θαηά ηφπσλ Γεκνηηθψλ ή Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ ην αλάινγν δηθαίσκα 
ηαθήο.   
 10. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο ε ζρεηηθή ππεξεζία ηνπ 
δήκνπ ζα ρνξεγεί κε απφδεημε παξαιαβήο, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα (έληππν) 
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ζην νπνίν ζα γίλεηαη γλσζηφ φηη ζα πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηελ εθηαθή ηνπ 
λεθξνχ κεηά ηελ πάξνδν ελλέα εηψλ απφ ηελ ηαθή θαη εθφζνλ δελ 
παξνπζηάδεηαη θαλείο λα δεηήζεη ηελ εθηαθή.  
 11. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο θαη επί ηεο απφδεημεο 
παξαιαβήο νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ δειψλνπλ ζηελ 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (ηειέθσλν, δηεχζπλζε). Σε 
πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κε 
επηζηνιή, ηελ ηπρφλ λέα δηεχζπλζε ηνπο. 
 12. Δπηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ρψξνο ζην θνηκεηήξην 
ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ αλήθεη ν Γεκφηεο, λα εληαθηάδεηαη ζε άιιν θνηκεηήξην 
ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ.  
  

Άξζξν 8ν - Μεηωκέλα Σέιε / Γηθαηώκαηα 
1. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απφιπηε  πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε ησλ 
ηειψλ θαη δηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γ. Βφιβεο κέρξη  ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ή ε απαιιαγή απφ απηά γηα ηνπο απφξνπο, ηα 
άηνκα κε  αλαπεξίεο θαη πνιχηεθλνπο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη 
αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (ζρεη. ε παξ. 3 ηνπ αξ. 202 ηνπ Ν. 
3463/2006).  

2. Σε πεξίπησζε δσξεάλ ηαθήο, απηή ηζρχεη γηα ελλέα (9) έηε θαη κεηά 
ην πέξαο απηψλ γίλεηαη εθηαθή. 

3. Ο ραξαθηήξαο ησλ ηάθσλ απηψλ είλαη θνηλφο θαη ην δηθαίσκα επί 
απηψλ εμαληιείηαη κε ηελ αλαθνκηδή ηνπ λεθξνχ 
 

Άξζξν 9ν - Σάθνη 
Α. Σπλεζηζκέλνη ηάθνη (αξ. 7, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)  
 Α1. Οη ζπλεζηζκέλνη ηάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 2,20κ. κήθνο, 1,00 κ. 
πιάηνο, γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 1,10κ. κήθνο, 0,50κ. πιάηνο, γηα ηα παηδηά. Τν 
γεληθφ δε βάζνο ζα είλαη ζην 1,80κ. πεξίπνπ. Ο ππζκέλαο ησλ ηάθσλ ζα 
βξίζθεηαη ηνπιάρηζην 1,00 κ. ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε νπνηνπδήπνηε 
παξεπξηζθνκέλνπ δξφκνπ.   
 Α2. Οη ηάθνη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ, ζα γεκίδνπλ θαιά κε 
γαηψδε πιηθά κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ απφ απηήλ ζα 
ζρεκαηίδεηαη γαηφινθνο 0,25κ. πεξίπνπ.  
 Α3. Οη ηάθνη ζα έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. πνπ 
ζα κεηξηέηαη απφ ηα φξηα ηεο εθζθαθήο.   
Β. Κηηζηνί ηάθνη (ζφινη – νηθνγελεηαθνί, αξ. 8, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) 
 Β1. Οη θηηζηνί ηάθνη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζε δηαζηάζεηο ηα 3,50κ. 
κήθνο, θαη 3,00 κ. πιάηνο θαη 2,50 κ. χςνο ή βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο.  
 Β2. Οη ηάθνη ζα έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. πνπ 
ζα κεηξηέηαη απφ ηα φξηα ηεο εθζθαθήο. 
 Β3. Οη δηαζηάζεηο ησλ θξππηψλ ησλ θηηζηψλ ηάθσλ ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ : πιάηνο 0,75κ., χςνο 0,75κ. θαη κήθνο 2,20κ.  
Γεληθά ηζρύεη όηη :  
 1) Η δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ κλεκείσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
ην ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. 
 2) Γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 
ηάθσλ, ππεχζπλνο ζα είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηερλίηεο. 
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 3) Οη επηγξαθέο ησλ ηάθσλ ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σε 
πεξίπησζε ηαθήο αιινδαπψλ επηηξέπεηαη ε επηγξαθή λα είλαη ζηε γιψζζα 
ηεο παηξίδαο ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 4) Η εμσηεξηθή κνξθή ησλ ηάθσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηε 
ζνβαξφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ θαη ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο. 

 
Άξζξν 10ν - Οηθνγελεηαθνί ηάθνη 

(αξ. 3, παξ. 3 & αξ. 4 παξ. 1 Α.Ν. 582/68) 
 1. Η ζχζηαζε ελφο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ελεξγείηαη επ’ νλφκαηη ηνπ 
αηηνχληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο βξίζθεηαη ελ ηε δσή θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επαξθήο ρψξνο. Όζνη επηζπκνχλ ηελ παξαρψξεζε 
δηθαηψκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή 
αίηεζε ζηνλ Γήκν Βφιβεο, κε πιήξε ζηνηρεία.  
 Η πξνέγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ 
ηαθηθψλ κλεκείσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο (αξ. 82 πεξ. ζη & αξ. 83 παξ. Ν. 3852/2010).   
 Η έγθξηζε ηεο αλσηέξσ θαηαζθεπήο δίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή 
ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ) 
(ζρεη. ην αξ. 58, παξ. 1, εδ. δ & αξ. 59 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010). 
 2. Δθ’ φζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαρσξήζεσο νηθνγελεηαθνχ 
ηάθνπ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη άκεζα, κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο Υπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη θάζε δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, θαζψο θαη 
ην εθάπαμ δηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ.   
 3. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ρξήζε ηάθνπ άλεπ ηεο νινζρεξνχο 
εμφθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην Γήκν Βφιβεο. 
 4. Μεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηνπ 
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ζπληάζζεηαη ην νηθείν «παξαρσξεηήξην» εηο δηπινχλ, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη απφ ηνλ αηηνχληα. Σηελ πίζσ 
φςε ηνπ παξαρσξεηεξίνπ ζα αλαγξάθεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απηνχ 
ζηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε ηνπ ηάθνπ. Αληίγξαθν ηνπ άλσ 
παξαρσξεηεξίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ην δε άιιν παξακέλεη 
εηο ην αξρείν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  Δπί ηνπ παξαρσξεηεξίνπ ζα αλαγξάθεηαη 
ιεπηνκεξψο θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζηνλ ρψξν ηνπ 
θνηκεηεξίνπ.  
 5. Με ηε ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα ηαθήο : 
 α) ζην πξφζσπν πξνο ην νπνίν έγηλε παξαρψξεζε (αξρηθφο 
δηθαηνχρνο),  
 β) ζηνλ / ζηελ ζχδπγν απηνχ,  
 γ) ζηνπο θαηεπζείαλ γξακκή αληφληεο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ (αξ. 
1463 Α.Κ.) δει. νη γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά,  
 δ) ζηνπο θαηεπζείαλ γξακκή θαηηφληεο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ κε ηνπο 
(ηηο) ζπδχγνπο θαη ηνπο θαηηφληεο απηψλ, δειαδή ηα λφκηκα, ζεηά θαη 
αλαγλσξηζζέληα ηέθλα κε ηνπο (ηηο) ζπδχγνπο ηνπο θαη νη έγγνλνη, νη 
δηζέγγνλνη, νη ηξηζέγγνλνη ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Δάλ ε αξρηθή δηθαηνχρνο 
είλαη γπλαίθα, δηθαίσκα ηαθήο έρεη θαη ην εμψγακν ηέθλν ηεο.    
 ε) ζην παηέξα ή ηελ κεηέξα ηνπ / ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ  
 ζη) ζηα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηθή ηνπο 
νηθνγέλεηα, εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη εγγξάθσο ν αξρηθφο δηθαηνχρνο θαη εάλ 
απηφο δελ ππάξρεη ν / ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ (έλαο εμ’ απηψλ).  
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  δ) Οη δηαδεπγκέλνη ζχδπγνη θαη εθείλνη πνπ ζπλάπηνπλ λέν γάκν κεηά ηε 
ιχζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κε ζάλαην δελ έρνπλ δηθαίσκα ηαθήο ζηνπο 
νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, εθφζνλ δελ είλαη αξρηθνί δηθαηνχρνη.   
 6. Ο βαζκφο ηεο ζπγγέλεηαο φζσλ εληαθηάδνληαη πξνο ηνλ αξρηθφ 
δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη ηελ εκέξα ηεο θεδείαο κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 
1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ ή, αλ δελ ππάξρεη απηφο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή 
ησλ θαηηφλησλ (ελφο εμ απηψλ), νη νπνίνη ππνρξεψλνληαη λα πξνζθνκίζνπλ 
κέζα ζε έλα κήλα πηζηνπνηεηηθφ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ ή νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο εάλ ε ζπγγέλεηα δελ πξνθχπηεη απφ ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο 
Ταπηφηεηαο. Απηφο πνπ ππνγξάθεη ηελ ππεχζπλε δήισζε ππφθεηηαη ζηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ. 
 7. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαπάλσ 
πηζηνπνηεηηθά, ν λεθξφο ζεσξείηαη θηινμελνχκελνο. Η ππεξεζία 
ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ηελ εθηαθή κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ελλέα (9) 
εηψλ.  
 8. Όινη νη δηθαηνχρνη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ηάθνπ θαη δελ 
αλαγλσξίδνληαη ηδηαίηεξα πξνλφκηα ρξήζεο ζε εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ηα 
ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηα νπνία νθείινπλ εηο νιφθιεξνλ φινη νη δηθαηνχρνη έλαληη 
ηνπ Γήκνπ. 
 9. Οη παξαρσξνχκελνη, ζην εθάζηνηε θνηκεηήξην, ρψξνη γηα ηε ζχζηαζε 
νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ 
απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλσλ πξνο ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε 
παξαρψξεζε, νχηε είλαη επηδεθηηθνί νπνηαζδήπνηε παξαρσξήζεσο ή 
κεηαβηβάζεσο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνο ηξίηνπο κε πξάμε ελ δσή ή 
αηηία ζαλάηνπ.  
 10. Καη’ εμαίξεζε βάζεη ηνπ εδ. Β ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 3 ηνπ Α.Ν. 
582/1968 θαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα επηηξαπεί ε 
αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν θαη ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ απηνχ θαη 
κε άιιν βαζκφ ζπγγελείαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, κεηά απφ έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη εάλ απηφο έρεη 
απνβηψζεη, ν (ε) ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ 
δηθαηψκαηνο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ εθείλνπ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπζηάζεσο νηθνγελεηαθνχ 
ηάθνπ.  
 11. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 
νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο πνπ ηπρφλ έρνπλ ρνξεγεζεί παιαηφηεξα λφκηκα. 
 

Άξζξν 11ν - Καηάξγεζε νηθνγελεηαθώλ ηάθωλ 
 1. Η ρξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ ησλ νπνίσλ εμέιηπαλ νη δηθαηνχρνη 
θαηά ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο κεηά 
ηελ πάξνδν ελλέα (9) εηψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκφ.  
 2. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθιείςεη νη δηθαηνχρνη πνπ 
αλαγλσξίδνληαη επζέσο απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, απηνί θαινχληαη κε 
γεληθή πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα 
ή εάλ δελ ππάξρεη ηφηε ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα κεγάιεο 
θπθινθνξίαο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο ή κε εμψδηθε πξφζθιεζε θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο λα πξνζέιζνπλ εληφο εχινγεο 
πξνζεζκίαο θαη λα απνδείμνπλ ηε ζπγγέλεηα ηνπο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν. 
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 3. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη ρξήζεσο 
παξαηηνχληαη ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεσο απηψλ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ 
Γήκν Βφιβεο, ν νπνίνο ηνπο δηαζέηεη ειεχζεξα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο. Τα ππάξρνληα νζηά αλαθνκίδνληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ 
δηθαηνχρσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θείκελνπ θαλνληζκνχ. 
 4. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη λφκηκνο ηίηινο, 
δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ηνλ Γήκν κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ελλέα (9) εηψλ 
απφ ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκφ, έζησ θαη εάλ ζην παξειζφλ 
ρξεζεκνπνηήζεζαλ ή εθέξνλην σο νηθνγελεηαθνί.   
 

Άξζξν 12ν  - Έλλνηα αλαθνκηδήο 
 1. Αλαθνκηδή λεθξνχ νλνκάδεηαη ε κεηαθνξά γεληθά απφ ηνλ ηάθν, ησλ 
νζηψλ ηνπ λεθξνχ χζηεξα απφ ηελ πιήξε απνζχλζεζε ηνπ πηψκαηνο, γηα λα 
θπιαρζνχλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άιιν κέξνο. (αξ. 1, παξ. 10, Κ.Υ.Α. 
Α5/1210/1978). Τα νζηά θπιάζζνληαη ζην νζηενθπιάθην, ζην ρψξν δειαδή 
ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ είλαη ζηεγαζκέλνο θιεηζηφο θαη πεξηιακβάλεη 
θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ.  
 2. Δάλ δελ πξφθεηηαη λα θπιαρζνχλ ζην νζηενθπιάθην, ηα νζηά κεηά 
ηελ αλαθνκηδή ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξην. Φσλεπηήξην νλνκάδεηαη ν 
ρψξνο ζην έδαθνο ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ησλ νζηψλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ. (αξ. 1, παξ. 12, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) 
 Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ εθδίδεηαη άδεηα απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 
νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (αξ. 82 πεξ. ζη & αξ. 83 παξ. 4 Ν. 
3852/2010).   
 

Άξζξν 13ν - Υξόλνο - δηαδηθαζία αλαθνκηδήο νζηώλ 
 1. Με εμαίξεζε ηηο ηαθέο δηθαηνχρσλ ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, γηα 
φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ελλέα (9) 
εηψλ απφ ηελ ηαθή, ηα νζηά ησλ λεθξψλ αλαθνκίδνληαη κε επζχλε ησλ 
ζπγγελψλ ησλ λεθξψλ θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζην 
νζηενθπιάθην ή ζην ρσλεπηήξη, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ησλ ζπγγελψλ. Αλ 
θαηά ηελ αλφξπμε ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ λεθξνχ, δηαπηζησζεί 
φηη ην πηψκα δελ έρεη δηαιπζεί ηειείσο, παξακέλεη ζην ηάθν γηα 
εηθνζηηέζζεξεηο (24) κήλεο αθφκα πξνθεηκέλνπ λα απνζηεσζεί.  
 2. Η γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ λεθξψλ κε 
αίηεζε ησλ ζπγγελψλ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ππνρξεσηηθήο 
ηαθήο, γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 210/1975 (Φ.Δ.Κ. 63Α 8-4-1975) 
«πεξί ηαξηρεχζεσο, κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ αλζξψπσλ». 
 3. Σε πεξίπησζε πνπ ν λεθξφο πέζαλε απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ δελ 
ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξηλ 
απφ ηελ εθπλνή ηξηεηίαο. Δάλ ν ζάλαηνο ζπλέβε απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ 
ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ (Β.Γ. 383/72 Φ.Δ.Κ. 91-72 η.Α.) 
απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο (αξ. 2 + 3 ηνπ 
Π.Γ. 210/75). 
 4. Οη εθηαθέο κέζα ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, ζα γίλνληαη θαηφπηλ 
αλαθνίλσζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζα ηνηρνθνιείηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ θάζε δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαζψο επίζεο ζα 
απνζηέιιεηαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ιεξνχο Νανχο πξνο ελεκέξσζε.  



 9 

 Σηελ αλαθνίλσζε ζα δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηάληα (30) εκεξψλ 
ζηνπο ζπγγελείο ησλ λεθξψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ 
παξάηαζε ηεο ηαθήο (εθφζνλ είλαη απηφ δπλαηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ) ή γηα ηελ εθηαθή ηνπ λεθξνχ.  
     5. Δάλ νη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ δελ επηδείμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 
ηα αλσηέξσ ηφηε γίλεηαη ππνρξεσηηθά εθηαθή ηνπ λεθξνχ ρσξίο θακία άιιε 
εηδνπνίεζε θαη ηα νζηά ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξη. 
 6. Η ηπρφλ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ δελ 
ηνπο απαιιάζζεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ ήδε 
δεκηνπξγεζεί ή δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εθηαθή. 
 7. Κάζε είδνπο θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα πνπ θαηά ηελ εθηαθή δελ 
παξαιεθζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπγγελείο, αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία 
ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινχλ πεξηνπζία απηνχ, εθπνηνχληαη δε ζχκθσλα κε ηηο 
λφκηκεο δηαδηθαζίεο ή γίλεηαη ε απνθνκηδή απηψλ θαη φια ηα πιηθά (ζπαζκέλα 
κάξκαξα θ.ιπ. αληηθείκελα) κεηαθέξνληαη ζηνλ Φ.Υ.Τ.Α. 
  

Άξζξν 14ν - Φύιαμε νζηώλ 
 1. Η θχιαμε ησλ νζηψλ ελεξγείηαη κε θξνληίδα ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
θνηκεηεξίνπ ζε εηδηθφ ρψξν (νζηενθπιάθην).   
 2. Η θχιαμε ησλ νζηψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζα ζε νηθνγελεηαθνχο 
ηάθνπο εθφζνλ ζπγθαηαηίζεληαη νη δηθαηνχρνη.  
 3. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κηα ζέζε ζην ρψξν ηνπ 
νζηενθπιαθίνπ, γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ λεθξνχ ππνβάιιεη αίηεζε, έλαληη 
πνζνχ. Σηελ αίηεζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ παξαρψξεζε κηαο 
ζέζεο ζηνλ ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ θαη θαηαβάιιεη ην εηήζην δηθαίσκα 
θχιαμεο ησλ νζηψλ.  
 4. Η εθάζηνηε θαηαβνιή δηθαηψκαηνο θχιαμεο ησλ νζηψλ είλαη 
εκεξνινγηαθή, δειαδή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θαη ε 
πξψηε θαηαβνιή δηθαηψκαηνο αθνξά ην ηξέρνλ έηνο, αλεμαξηήησο ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο θχιαμεο ησλ νζηψλ. 
 5. Οζηά γηα ηα νπνία δελ θαηεβιήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα 
θχιαμεο γηα έλα ρξφλν θαη χζηεξα απφ έγγξαθε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο 
ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ηνπ δίδεηαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ (πξνζεζκία) γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ, ρσξίο θακία 
άιιε εηδνπνίεζε ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξη. 
 6. Η παξαιαβή ησλ νζηψλ απφ ηα θνηκεηήξηα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε 
άιιν ρψξν (Κνηκεηήξην-Μνλαζηήξη) ελεξγείηαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο, 
θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη έθδνζεο ζρεηηθήο 
άδεηαο δεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε 
απφθαζε Γεκάξρνπ) θαη αθνχ πξνεγεζεί απνιχκαλζε απηψλ κε 
αληηζεπηηθά, γίλεη απεληφκσζε θαη ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηεγαλφ κεηαιιηθφ 
δνρείν (ζρεη. παξ. 2, αξ. 4 ηνπ Π.Γ. 210/75).    
 

Άξζξν 15ν - Παξάηαζε ηαθήο 

 1. Η ηαθή ησλ λεθξψλ ζηνπο ηάθνπο ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο έρεη δηάξθεηα ελλέα (9) έηε ππνρξεσηηθψο απφ ηελ εκεξνκελία ηαθήο. 
Δθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξακνλήο (δηαζέζηκνο ρψξνο) θαη εθφζνλ 
πξνζθηιή ή ζπγγεληθά πξνο ην λεθξφ πξφζσπα, δελ δεκηνπξγνχλ κε ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ, ε 
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παξακνλή ηνπ λεθξνχ πέξαλ ησλ ελλέα (9) εηψλ γίλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ζπγγελή πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.  
 Γηα ηελ παξάηαζε ηεο εθηαθήο απνθαζίδεη ν πξφεδξνο ηεο νηθείαο 
δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (αξ. 82 πεξ. ζη & αξ. 83 παξ. Ν. 3852/2010)   
 2. Η ηπρφλ παξάηαζε ηαθήο ηζρχεη κφλνλ κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ηειψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θαηαβάιινληαη 
κέρξη ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία ιήμεο ηαθήο ηνπ λεθξνχ. Γελ επηηξέπεηαη δε ε 
ηαθή άιινπ ζηνλ ίδην ηάθν εάλ πξνεγνπκέλσο δελ γίλεη εθηαθή ηνπ ήδε 
εληαθηαζκέλνπ.  
 

Άξζξν 16ν - Τπνρξεώζεηο ηδηωηώλ ηερληηώλ 
 1. Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα κεηαβάιιεη ή λα 
δηαθνξνπνηήζεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ σο 
πξνο ην κέγεζνο θαη ην χςνο ηνπ κλεκείνπ. 
 2. Οη ηδηψηεο ηερλίηεο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο Κνηκεηεξίσλ. 
 3. Οη θαηαζθεπαζηέο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ππνρξενχληαη 
λα απνκαθξχλνπλ ρσξίο θακία άιιε παξαηήξεζε ηα ππφινηπα πιηθά πνπ 
ηπρφλ ηνπο έρνπλ απνκείλεη, αθνχ θαζαξίζνπλ θαιά ηνπο ρψξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ, θαη ρσξίο βέβαηα λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνπο δηπιαλνχο 
ηάθνπο.  
 4. Απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία αθαηέξγαζηψλ πιηθψλ απφ ηνπο 
ηδηψηεο ηερλίηεο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. Η εξγαζία ηνπο 
πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηεξγαζκέλσλ πιηθψλ. 
 5. Δηο ηνπο αλσηέξσ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 400,00 επξψ κε απφθαζε 
Γεκάξρνπ. 
 

Άξζξν 17ν - Τπνρξεώζεηο πξνζωπηθνύ – ππεξεζίαο Γήκνπ 
 1. Τν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη 
πξνο ηνπο πξνζεξρφκελνπο κε εππξέπεηα θαη αλάινγα πξνο ηελ πεξίζηαζε 
θαη ηηο ζπλζήθεο παξνπζίαο ησλ πξνζεξρνκέλσλ, πξέπεη λα παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ κε πξνζπκία θαη κε ηνλ απαηηνχκελν επηβαιιφκελν ζεβαζκφ 
θαη θαηαλφεζε θαη λα κελ δίλεη αθνξκέο γηα παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο.   
    2. Η ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνρξενχηαη :  
 - λα κεξηκλά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 - λα κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα ησλ ρψξσλ ησλ 
θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ 
ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ.  
 - λα κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θνηκεηεξίσλ, ήηνη : Σπληήξεζε θαη 
ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ θηηξίσλ, ζπληήξεζε δηαδξφκσλ, αλαθαηαζθεπή 
δηαδξφκσλ θαη θξαζπέδσλ ησλ ηάθσλ, ζπληήξεζε νδψλ θαη πιαθφζηξσησλ 
πεδνδξνκίσλ ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο 
θ.ιπ. 
 - λα κεξηκλά γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ ηάθσλ θαη ησλ 
άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ. 
 3. Υπνρξέσζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.    
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Άξζξν 18ν - Αξκόδηα όξγαλα 
 1. Η δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ θνηκεηεξηψλ αζθείηαη απφ ην Γήκν 
δηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεη ν νξγαληζκφο εζσηεξηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ.  
 2. Υπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, είλαη ν αξκφδηνο αληηδεκάξρνο (φπσο 
απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε 
πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο - ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ 
ηκήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη νξγαληθά ην θνηκεηήξην βάζεη ηνπ νξγαληζκνχ 
εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ δήκνπ.  
   

Άξζξν 19ν - Δπηβνιή, βεβαίωζε θαη είζπξαμε ηειώλ θαη δηθαηωκάηωλ 
 1. Τα πξνβιεπφκελα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ 
επηβάιινληαη βάζεη ηνπ αξ. 4 ηνπ Α.Ν. 582/68, βεβαηψλνληαη θαη 
εηζπξάηηνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ αξ. 65-80 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 
(Φ.Δ.Κ. 171Α), ησλ αξ. 3,4,5 ηνπ Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 (Φ.Δ.Κ. 114 θ 
145/Α) θαη ησλ αξ.11, 20-25 ηνπ Ν.Γ. 318/69 φπσο απηά ηζρχνπλ.  
 2. Τν χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ θαη ηειψλ 
πξνζδηνξίδνληαη επί ηε βάζεη θάιπςεο, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ δαπαλψλ ηεο 
ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ, κε δπλάκελα ηα έζνδα εμ’ 
απηψλ λα ππεξβνχλ ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο (εγθ. ΥΠ.ΔΣ. 
35.535/14-12-2011, ζρεη. ην αξ.4, παξ.2, Α.Ν. 582/68). 
 3. Τα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ 
παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ ηδησηηθψλ δηθαησκάησλ επί νξηζκέλνπ ρψξνπ ηαθήο, 
εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην δήκνπ. Ψο εθ ηνχηνπ, ππφρξενη πξνο 
θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ή ηειψλ θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά νη 
ζπγγελείο ησλ λεθξψλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο (εγθ. ΥΠ.ΔΣ. 
35.535/14-12-2011) 
 4. Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ηζρχεη γηα 
φινπο ηνπο ζαλφληεο αλεμαξηήηνπ θπιήο θαη ζξεζθεχκαηνο. 
 

Άξζξν 20ν - Καζνξηζκόο ηειώλ θαη δηθαηωκάηωλ 
Τα ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηα έζνδα γεληθά ησλ δεκνηηθψλ 

θνηκεηεξίσλ θαζνξίδνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (αξ.4, παξ.1, Α.Ν. 
582/68) θαη επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ (παξ.3, 
αξ.65, Ν.3852/2010), κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ (Ν. 3852/2010, αξ.72, παξ.1, εδ.δ).  

Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ’ 35.535/14-12-
2011 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. θαζνξίδνληαη ηα εμήο ηέιε θαη δηθαηψκαηα 
δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ δήκνπ Βφιβεο : 

1. Γηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ γηα ηελ ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ  
2. Γηθαίσκα ηαθήο  
3. Τέινο αλαθνκηδήο νζηψλ (εθηαθή). 
4. Τέινο θχιαμεο νζηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο κηαο ζέζεσο 

ζην ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ  
5. Γηθαίσκα αλαλέσζεο - παξάηαζεο ηαθήο 

 
Άξζξν 21ν - Κέληξα απνηέθξωζεο 

 Λφγσ ηνπ φηη ηε παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ Γήκν Βφιβεο δελ 
ιεηηνπξγεί θέληξν απνηέθξσζεο λεθξψλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 31/2009 (ΦΔΚ 
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49/23.03.2009 ηεχρνο Α’) ν παξφλ θαλνληζκφο ζα ηξνπνπνηεζεί φηαλ 
παξαζηεί αλάγθε.   

Άξζξν 22ν - Βηβιία 

(αξ.7, Β.Γ. 542/61) 
 Γηα ηελ επηκειή θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζα 
ηεξνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα παξαθάησ βηβιία : 
 
1) βηβιίν επίπισλ, ζθεπψλ θαη αθηεξσκάησλ 
2) βηβιίν ελεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ  
3) βηβιίν αιθαβεηηθνχ επξεηεξίνπ εληαθηαδνκέλσλ  
4) βηβιίν νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ  
5) βηβιίν ελεξγνχκελσλ αλαθνκηδψλ  
6) βηβιίν παξαηάζεσλ αλαθνκηδψλ  
7) βηβιίν θπιαζζνκέλσλ ζην νζηενθπιάθην νζηψλ  
8) βηβιίν αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθψλ.  
 

Άξζξν 23ν - Ιζρύο ηνπ θαλνληζκνύ 
 Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί απφ 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο  
θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη 
ζχκθσλε κε απηφλ. 
 Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην 
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
  
 


