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Από το πρακτικό της αριθµ. 03/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 06/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τροποποίηση  παραγράφων  και  άρθρων  του  κανονισµού  λειτουργίας  νεκροταφείων  του  ∆ήµου  Θέρµης

(αριθµός απόφασης ∆.Σ. 460/2016).

Στη Θέρµη   και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την 28η Φεβρουαρίου 2017  ηµέρα της

εβδοµάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου

Θέρµης µετά από την αριθµ.  6333/24-02-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που

επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης

2.Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Πονερίδης Παναγίωτης(αναπληρωµατικό µέλος) 3.Τιτέλης Κωνσταντίνος

4.Σαραφιανός  Χρήστος 4.Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος(αναπληρωµατικό µέλος)

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  εισηγούµενος  το 2o

θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 6036/23-02-2017 εισήγηση

της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύµφωνα µε την οποία:

Με το αριθµ. πρωτ. 575/27-01-2017  έγγραφο του ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης ακύρωσε εν µέρει την 460/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης που

αφορούσε στον κανονισµό λειτουργίας των νεκροταφείων του ∆ήµου. Συγκεκριµένα:

1. Ακυρώθηκε η παράγραφος 2 και η παράγραφος 6 του άρθρου 4. Η µεν παράγραφος 2 ανέφερε: 

Στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία έχουν δικαίωµα ταφής οι ακόλουθοι πολίτες:

1. ∆ηµότες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης.

2. ∆ηµότες που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης.

3. Μόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης που δεν είναι δηµότες.

4. Μη  δηµότες  και  µη  µόνιµοι  κάτοικοι,  οι  οποίοι  µε  δήλωσή  τους  ενώπιον

συµβολαιογράφου έχουν ορίσει τον τόπο ενταφιασµού τους.

Σηµειώνεται  ότι  αποδεικτικά µονίµου κατοικίας αποτελούν οι λογαριασµοί  των επιχειρήσεων

κοινής ωφέλειας (π.χ. ∆ΕΥΑ Θέρµης, ∆ΕΗ), τα φορολογικά στοιχεία (έντυπο Ε1, εκκαθαριστικό

φορολογικής  δήλωσης)  και  το  εκκαθαριστικό  σύνταξης  του  θανόντος  (στην  περίπτωση

συνταξιούχων).

Η δε παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου ανέφερε:

∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.



2. Ακυρώθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 5. Η παράγραφος ανέφερε: 

Στους  οικογενειακούς  τάφους  παρέχεται  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  ταφής  του  συζύγου  ή  της

συζύγου του αρχικού δικαιούχου, των παιδιών (νοµίµων ή θετών)  µετά των συζύγων τους,  των

γονέων του αρχικού δικαιούχου και των αδελφών του, εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια.      

3. Ακυρώθηκαν οι παράγραφοι 7,8 & 9 του άρθρου 13 οι οποίες ανέφεραν:

7.  Απαγορεύεται  η  επεξεργασία  ακατέργαστων  υλικών  και  η  χρήση ηλεκτρικού  ρεύµατος  της

Υπηρεσίας από ιδιώτες µαρµαρογλύπτες εντός του χώρου των νεκροταφείων. Η εργασία τους

περιορίζεται στη συναρµολόγηση των κατεργασµένων υλικών. 

8.  Αντικείµενα που υπάρχουν επί  και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται  στους

συγγενείς  του  νεκρού  ή  κληρονόµους  αυτού,  εφόσον  παρίστανται  αυτοπροσώπως  ή  µε

πληρεξούσιο κατά την εκταφή και, εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους επτά ηµέρες πριν από

την  εκταφή.  Από τη  διαδικασία  αυτή  εξαιρούνται  τα  έργα  τέχνης  που  έχουν  ιστορική  και

καλλιτεχνική αξία. 

9. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας πε-

ριέρχονται στον ∆ήµο και παραµένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για 3 ηµέρες.

4. Τέλος ακυρώθηκαν τα τέλη που περιγράφονται στο άρθρο 6 του κανονισµού.

Εν συντοµία το σκεπτικό για την ακύρωση των παραπάνω άρθρων ήταν το εξής για κάθε περίπτωση:

1. Για τις παραγράφους του άρθρου 4, η Α∆ΜΘ έχει την άποψη ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι

αντίθετη µε το άρθρο 6 του ΑΝ 582/1968 που ορίζει ότι ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να παραχωρεί

εντός των νεκροταφείων χώρο σε κάθε θανόντα εντός της διοικητικής του περιφέρειας, ανεξάρτητα

από  το  αν  είναι  δηµότης  ή  µόνιµος  κάτοικος,  ηµεδαπός  ή  αλλοδαπός,  χριστιανός  ή  άλλου

θρησκεύµατος.   Για  τη  δε  παράγραφο  6  θεωρεί  ότι  ισχύει  και  πάλι  η  πρόβλεψη  του

προαναφερόµενου νόµου που απαιτεί τη δηµιουργία ξεχωριστής ζώνης κατόπιν σύµφωνης γνώµης

της οικείας Ιεράς Μητρόπολης. 

2. Για την παράγραφο 4 του άρθρου 4 θεωρεί ότι δεν έγινε σωστή απόδοση του άρθρου 3 του ίδιου

νόµου και ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.

3. Για τις παραγράφους 7,8 &9 του άρθρου 13 θεωρεί ότι: (α) δεν πρέπει να µην επιτρέπεται η χρήση

ηλεκτρικού ρεύµατος από τους εργολάβους µαρµαρογλύπτες εντός των νεκροταφείων γιατί αυτή η

παροχή είναι τµήµα των τελών που καταβάλουν οι υπόχρεοι για τον ενταφιασµό των οικείων τους,

(β) δεν πρέπει να εξαιρέσουµε τα έργα τέχνης και τα έργα που έχουν καλλιτεχνική αξία από την

πρόβλεψη για απόδοση στους συγγενείς µετά την εκταφή και (γ) ότι οι σκελετοί των στεφάνων

καθώς και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται δεν πρέπει να περιέρχονται στο ∆ήµο.

4. Για τα τέλη η διαφωνία της Α∆ΜΘ δεν είναι ως προς το ύψος που αυτά καθορίστηκαν αλλά σε

σχέση µε  τη  διαδικασία  που  σύµφωνα  µε  το  σκεπτικό  της  εισηγήτριας  πρέπει  να  οριστούν  µε

διακριτή διαδικασία λήψης απόφασης.

 Με την αριθ. 127/2017 απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε να µην ασκηθεί προσφυγή κατά της

µε  αριθµ.  πρωτ.  575/27-1-2017  απόφασης  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την γνωµοδότηση της δικηγόρου κ. Μαρίας

Πάσχου  , η οποία  ανέφερε ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να συµµορφωθεί ως προς τις υποδείξεις της Α∆ΜΘ και

να προχωρήσει σε τροποποίηση των άρθρων που προαναφέρθηκαν καθώς και σε διαδικασία καθορισµού

των τελών που θα γίνει µε άλλη εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων προς την Οικονοµική Επιτροπή και στη

συνέχεια προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η υπηρεσία  εισηγείται τις εξής τροποποιήσεις του κανονισµού: 

� Τροποποίηση  του  άρθρου  4  (Γενικοί  Κανόνες)  µε  διαγραφή  της  υφιστάµενης  παραγράφου  2  και

δηµιουργία νέας παραγράφου µε την ίδια αρίθµηση (2) µε το εξής περιεχόµενο:



2.  Στα δηµοτικά νεκροταφεία έχουν δικαίωµα ταφής όλοι οι δηµότες και οι µόνιµοι κάτοικοι

του  ∆ήµου  Θέρµης  ανεξάρτητα  από  τον  τόπο  θανάτου  τους,  ενώ  ο  ∆ήµος  είναι

υποχρεωµένος να ενταφιάσει εντός των δηµοτικών νεκροταφείων και όλους τους θανόντες

που µε δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου έχουν ορίσει τον ∆ήµο Θέρµης ως τόπο

ενταφιασµού τους.

� Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 καταργείται και στη θέση της προστίθεται νέα παράγραφος µε το εξής

περιεχόµενο:

6.  Για τον ενταφιασµό  αλλόθρησκων ή αλλόδοξων, µετά από σύµφωνη γνώµη των οικείων

Ιερών  Μητροπόλεων  θα  καθορίζονται  ανάλογα  µε  τη  διαθεσιµότητα  χώρου  σε  κάθε

νεκροταφείο, ιδιαίτερες ζώνες ταφής.

� Καταργείται  η παράγραφος 4 και  η παράγραφος 8 του άρθρου 5 και στη θέση της προστίθεται  νέα

παράγραφος µε το εξής περιεχόµενο:

• Στους  οικογενειακούς  τάφους  παρέχεται  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  ταφής  του

προσώπου  προς το οποίο γίνεται παραχώρηση και στο όνοµα του οποίου συνιστάται ο

οικογενειακός τάφος (αρχικός δικαιούχος), ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου, οι

κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντες του δικαιούχου (άρθρο 1463 ΑΚ), δηλαδή οι γονείς, ο

παππούς και η γιαγιά κ.λπ., οι κατ’ ευθείαν γραµµή κατιόντες του δικαιούχου, µαζί µε

τους  (τις)  συζύγους  και  τους  κατιόντες  τους,  δηλαδή  τα  νόµιµα,  θετά  και

αναγνωρισθέντα τέκνα µε τους (τις) συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι

τρισέγγονοι  κ.λπ.  του  αρχικού  δικαιούχου  (Γνωµ.  ΝΥ∆ 327/1983).  Εάν  η  αρχική

δικαιούχος  του  οικογενειακού  τάφου  είναι  γυναίκα,  δικαίωµα  ταφής  στον

οικογενειακό τάφο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει και το εξώγαµο τέκνο της

(Γνωµ. ΝΣΚ 853/78). Επίσης δικαίωµα ταφής έχουν ο πατέρας και η µητέρα του (ή

της)  συζύγου  του  αρχικού  δικαιούχου.  ∆ικαίωµα ταφής  έχουν  και  οι  αδελφοί  του

αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν αποδεδειγµένα δική τους οικογένεια (ανύπανδροι ή

εν χηρεία) εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και, εάν αυτός δεν υπάρχει,

ο  σύζυγος  ή  η  σύζυγος  και  οι  κατιόντες  του.  Η  έγγραφη  συγκατάθεση  είναι

απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αναγνώριση  δικαιώµατος  ταφής  σε  αδελφούς  ή

αδελφές του αρχικού δικαιούχου (ΣτΕ 731/95 ∆ι∆ικ 1997 σελ. 799).

� Οι παράγραφοι 9, 10, 11 του άρθρου 5 αποκτούν νέα αρίθµηση ως 8, 9 και 10 

� Τροποποιούνται οι παράγραφοι 7,8 & 9 του άρθρου 13 ως ακολούθως. 

7. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες µαρµαρογλύπτες εντός του

χώρου  των  νεκροταφείων.  Επιτρέπεται  η  χρήση  ηλεκτρικού  ρεύµατος  καθώς  και  η

κατανάλωση  ύδατος  για  την  πραγµατοποίηση  των  εργασιών  συναρµολόγησης  των

κατεργασµένων υλικών. Τα απόβλητα των εργασιών των µαρµαρογλυπτών που προκύπτουν,

θα  εναποτίθενται  σε  συγκεκριµένο  σηµείο  του  νεκροταφείου  µετά  από  υπόδειξη  των

δηµοτικών υπηρεσιών.  Η αποκοµιδή των απορριµµάτων από τις  εργασίες συναρµολόγησης

είναι ευθύνη των δηµοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. 

8. Αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται στους

συγγενείς  του  νεκρού  ή  κληρονόµους  αυτού,  εφόσον  παρίστανται  αυτοπροσώπως  ή  µε

πληρεξούσιο κατά την εκταφή και, εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους επτά ηµέρες πριν από

την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή δεν εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και

καλλιτεχνική αξία. 

9. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται κατά την τελετή της

κηδείας παραµένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για 3 ηµέρες.

� Αναδιατυπώνεται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 και χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα 

ποσά των τελών ως εξής:



Η καταβολή των επιβαλλοµένων τελών για τον ενταφιασµό, την εκταφή ή τις παρατάσεις αυτών και

την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων  καθαριότητας,  εξωραϊσµού  κ.λπ.  των

νεκροταφείων  και  των  υπηρεσιών  αυτών  και  καθορίζονται  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου

κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής. Οι κατηγορίες των τελών είναι οι εξής: 

• Τέλη  αρχικής  πενταετούς  (5)  ή  επταετούς  (7)  (για  το  νεκροταφείο  1ης ζώνης  Τριλόφου)

παραχώρησης τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)

• Τέλη παράτασης (ανά κατηγορία χρονικής περιόδου παράτασης π.χ.  πρώτη διετία, δεύτερη

διετία, κ.λπ.)

• Τέλος εκταφής  για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

• Τέλος φύλαξης των οστών στο οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της

οστεοθήκης)

• Τέλος παράτασης φύλαξης των οστών για άλλα δέκα (10) έτη.

� Επίσης προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 4 των τελικών διατάξεων (άρθρο 18) ως εξής:

Από  την  ηµεροµηνία  εφαρµογής  του  παρόντος  ισχύουν  τα  τέλη  παράτασης  ταφής  του

παρόντος κανονισµού για όλες τις περιπτώσεις υπόχρεων (δηλαδή τόσο για τις νέες ταφές όσο

και για αυτές που υλοποιήθηκαν από 1/1/2012 έως και την ηµεροµηνία εφαρµογής). Για τις

περιπτώσεις ενταφιασµού µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2011 τα τέλη παράτασης παραµένουν

στο ύψος που προβλέπει η 620/2011 Α∆Σ Θέρµης.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  στην  Επιτροπή  να  γνωµοδοτήσει  θετικά  και  να  εγκρίνει  την

“Τροποποίηση παραγράφων και  άρθρων του κανονισµού  λειτουργίας νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης

(αριθµός απόφασης ∆.Σ. 460/2016) και  κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα και  σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ.

1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» τις σχετικές αποφάσεις και τους Ν. 3463/2006 και

3852/2010

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

και  εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  έγκριση  της  τροποποίησης  παραγράφων  και  άρθρων  του

κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης,  όπως αυτός  εγκρίθηκε µε την αρ.  460/2016

απόφαση  του  και  όπως  αποτυπώνεται  στην  ανωτέρω  εισήγηση  της  ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και

Πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης ως εξής:

� Τροποποιείται  το  άρθρο  4  (Γενικοί  Κανόνες)  µε  διαγραφή  της  υφιστάµενης  παραγράφου  2  και

δηµιουργία νέας παραγράφου µε την ίδια αρίθµηση (2) µε το εξής περιεχόµενο:

2.  Στα δηµοτικά νεκροταφεία έχουν δικαίωµα ταφής όλοι οι δηµότες και οι µόνιµοι κάτοικοι

του  ∆ήµου  Θέρµης  ανεξάρτητα  από  τον  τόπο  θανάτου  τους,  ενώ  ο  ∆ήµος  είναι

υποχρεωµένος να ενταφιάσει εντός των δηµοτικών νεκροταφείων και όλους τους θανόντες

που µε δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου έχουν ορίσει τον ∆ήµο Θέρµης ως τόπο

ενταφιασµού τους.

� Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 καταργείται και στη θέση της προστίθεται νέα παράγραφος µε το εξής

περιεχόµενο:

6.  Για τον ενταφιασµό  αλλόθρησκων ή αλλόδοξων, µετά από σύµφωνη γνώµη των οικείων

Ιερών  Μητροπόλεων  θα  καθορίζονται  ανάλογα  µε  τη  διαθεσιµότητα  χώρου  σε  κάθε

νεκροταφείο, ιδιαίτερες ζώνες ταφής.



� Καταργείται  η παράγραφος 4 και  η παράγραφος 8 του άρθρου 5 και στη θέση της προστίθεται  νέα

παράγραφος µε το εξής περιεχόµενο:

• Στους  οικογενειακούς  τάφους  παρέχεται  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  ταφής  του

προσώπου  προς το οποίο γίνεται παραχώρηση και στο όνοµα του οποίου συνιστάται ο

οικογενειακός τάφος (αρχικός δικαιούχος), ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου, οι

κατ’ ευθείαν γραµµή ανιόντες του δικαιούχου (άρθρο 1463 ΑΚ), δηλαδή οι γονείς, ο

παππούς και η γιαγιά κ.λπ., οι κατ’ ευθείαν γραµµή κατιόντες του δικαιούχου, µαζί µε

τους  (τις)  συζύγους  και  τους  κατιόντες  τους,  δηλαδή  τα  νόµιµα,  θετά  και

αναγνωρισθέντα τέκνα µε τους (τις) συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι

τρισέγγονοι  κ.λπ.  του  αρχικού  δικαιούχου  (Γνωµ.  ΝΥ∆ 327/1983).  Εάν  η  αρχική

δικαιούχος  του  οικογενειακού  τάφου  είναι  γυναίκα,  δικαίωµα  ταφής  στον

οικογενειακό τάφο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει και το εξώγαµο τέκνο της

(Γνωµ. ΝΣΚ 853/78). Επίσης δικαίωµα ταφής έχουν ο πατέρας και η µητέρα του (ή

της)  συζύγου  του  αρχικού  δικαιούχου.  ∆ικαίωµα ταφής  έχουν  και  οι  αδελφοί  του

αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν αποδεδειγµένα δική τους οικογένεια (ανύπανδροι ή

εν χηρεία) εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και, εάν αυτός δεν υπάρχει,

ο  σύζυγος  ή  η  σύζυγος  και  οι  κατιόντες  του.  Η  έγγραφη  συγκατάθεση  είναι

απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αναγνώριση  δικαιώµατος  ταφής  σε  αδελφούς  ή

αδελφές του αρχικού δικαιούχου (ΣτΕ 731/95 ∆ι∆ικ 1997 σελ. 799).

� Οι παράγραφοι 9, 10, 11 του άρθρου 5 αποκτούν νέα αρίθµηση ως 8, 9 και 10 

� Τροποποιούνται οι παράγραφοι 7,8 & 9 του άρθρου 13 ως ακολούθως. 

10. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από ιδιώτες µαρµαρογλύπτες εντός του

χώρου  των  νεκροταφείων.  Επιτρέπεται  η  χρήση  ηλεκτρικού  ρεύµατος  καθώς  και  η

κατανάλωση  ύδατος  για  την  πραγµατοποίηση  των  εργασιών  συναρµολόγησης  των

κατεργασµένων υλικών. Τα απόβλητα των εργασιών των µαρµαρογλυπτών που προκύπτουν,

θα  εναποτίθενται  σε  συγκεκριµένο  σηµείο  του  νεκροταφείου  µετά  από  υπόδειξη  των

δηµοτικών υπηρεσιών.  Η αποκοµιδή των απορριµµάτων από τις  εργασίες συναρµολόγησης

είναι ευθύνη των δηµοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. 

11. Αντικείµενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται στους

συγγενείς  του  νεκρού  ή  κληρονόµους  αυτού,  εφόσον  παρίστανται  αυτοπροσώπως  ή  µε

πληρεξούσιο κατά την εκταφή και, εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους επτά ηµέρες πριν από

την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή δεν εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και

καλλιτεχνική αξία. 

12. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών από άνθη που κατατίθενται κατά την τελετή της

κηδείας παραµένουν σε χώρο κοντινό της ταφής για 3 ηµέρες.

� Αναδιατυπώνεται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 και χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα 

ποσά των τελών ως εξής:

Η καταβολή των επιβαλλοµένων τελών για τον ενταφιασµό, την εκταφή ή τις παρατάσεις αυτών και

την  οστεοφύλαξη,  αφορούν  στην  αντιµετώπιση  των  εξόδων  καθαριότητας,  εξωραϊσµού  κ.λπ.  των

νεκροταφείων  και  των  υπηρεσιών  αυτών  και  καθορίζονται  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου

κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής. Οι κατηγορίες των τελών είναι οι εξής: 

• Τέλη  αρχικής  πενταετούς  (5)  ή  επταετούς  (7)  (για  το  νεκροταφείο  1ης ζώνης  Τριλόφου)

παραχώρησης τάφων (στο ποσό περιλαµβάνονται τα έξοδα ενταφιασµού και το τέλος εκταφής)

• Τέλη παράτασης (ανά κατηγορία χρονικής περιόδου παράτασης π.χ.  πρώτη διετία, δεύτερη

διετία, κ.λπ.)

• Τέλος εκταφής  για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιαστεί πριν την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

• Τέλος φύλαξης των οστών στο οστεοφυλάκιο (στο τέλος συµπεριλαµβάνεται το κόστος της

οστεοθήκης)

• Τέλος παράτασης φύλαξης των οστών για άλλα δέκα (10) έτη.



� Αναδιατυπώνεται η παράγραφος  4 των τελικών διατάξεων (άρθρο 18) ως εξής:

Από  την  ηµεροµηνία  εφαρµογής  του  παρόντος  ισχύουν  τα  τέλη  παράτασης  ταφής  του

παρόντος κανονισµού για όλες τις περιπτώσεις υπόχρεων (δηλαδή τόσο για τις νέες ταφές όσο

και για αυτές που υλοποιήθηκαν από 1/1/2012 έως και την ηµεροµηνία εφαρµογής). Για τις

περιπτώσεις ενταφιασµού µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2011 τα τέλη παράτασης παραµένουν

στο ύψος που προβλέπει η 620/2011 Α∆Σ Θέρµης.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 06/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


