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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 12η Μαρτίου 2021
Σήμερα, 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 803/8-3-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν
στην τηλεδιάσκεψη 16 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
7.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
8.Αντώνιος Ν.Λουρής
9.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
11.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
12.Μουζάκη Αντ. Σώζα
13.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
14.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
15. Στυλιανός Γκρέκας
16. Βασίλειος Στ. Βαλεράς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό
συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών.
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικού σύμβουλοι στη συνεδρίαση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2021
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Θέμα 11ο: Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή, οποίος εισηγούμενος
το 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα για τη δημιουργία,
συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Για τη σωστή
άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας οι Δήμοι οφείλουν να καταρτίζουν κανονισμούς λειτουργίας
που θα θεσπίζουν τους όρους και κανόνες λειτουργίας των κοιμητηρίων και την υλοποίηση των
δράσεων, καθώς και θα γνωστοποιούν στους χρήστες των εγκαταστάσεων τους κανόνες αυτού,
ενώ θέτουν με τον κανονισμό το πλαίσιο λειτουργίας του Κοιμητηρίου
2. Ο Κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών νεκροταφείων εκδίδεται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 79 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 η Οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου καθώς και για την εισήγηση στο δημοτικό
συμβούλιο των σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων του δήμου.
4. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.
ο

Ο ισχύων κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών νεκροταφείων του Δήμου Κέας έχει
ψηφιστεί με την υπ’αριθμ. 158/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Κρίνεται αναγκαίο να
τροποποιηθεί, συμμορφούμενος προς τις εκάστοτε διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα και να
συμπληρωθεί με το Κεφάλαιο Β, που αφορά σε κανόνες εκτέλεσης τεχνικών εργασιών στα
κοιμητήρια της Κέας.
Επί του σχεδίου του κανονισμού έχουν γνωμοδοτήσει θετικά το ΔΣ της Κοινότητας Κορησσίας
με την υπ’αριθμ. 1/2021 απόφαση.
Το ΔΣ της Κοινότητας Ιουλίδας με την υπ’αριθμ. 7/2021 απόφαση εισηγείται θετικά ως προς
την ψήφιση αναφέροντας ότι, «Εξετάζοντας τα άρθρα του νέου κανονισμού συμφωνούμε με τις
τροποποιήσεις στον ισχύοντα κανονισμό αδς 158/2007 και εισηγούμαστε θετικά ως προς την ψήφισή
του, αλλά δεν συμφωνούμε με το άρθρο 20 και την επιβολή νέου τέλους επισκευών και κατασκευών
στα δημοσιά νεκροταφεία θεωρούμε ότι το τέλος θα επιβαρύνει τους δημότες με επιπλέον κόστος, οι
όποιοι ήδη βαρύνονται με το δικαίωμα ενταφιασμού, το ετήσιο τέλος νεκροταφείου και το κόστος
επισκευής του μνήματος».
Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο του κανονισμού και κατόπιν και της
υπ’αριθμ. 35/2021 (ΑΔΑ:Ψ94ΡΩΕΔ-ΑΔΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλείται το
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας ως
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Επί του θέματος που τέθηκε και στην απόφαση της κοινότητας Ιουλίδας και στην απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για το τέλος του άρθρου 20 στ) “τέλος επισκευών - κατασκευών στα
Δημοτικά Νεκροταφεία”, ο κ. Λουρής διευκρινίζει ότι το νέο τέλος θα βαρύνει αποκλειστικά τον
εργολήπτη και αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ ετησίως.
Και ως εκ τούτου το αρθ. 20.στ) διατυπώνεται ως εξής, «τέλος επισκευών - κατασκευών στα
Δημοτικά Νεκροταφεία, που θα καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ από τον εργολήπτη που είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Εργοληπτών Κοιμητηρίων».
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω
αναφερόμενες διατάξεις, τον ισχύοντα κανονισμό νεκροταφείων Δήμου Κέας, τις αποφάσεις των ΔΣ
των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας, την υπ’αριθμ. 35/2021 (ΑΔΑ:Ψ94ΡΩΕΔ-ΑΔΥ) απόφαση
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της Οικονομικής Επιτροπής, την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας ο οποίος παρατίθεται
παρακάτω σε πλήρες κείμενο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΕΑ, ……….. 2021
Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας
ΑΔΣ ……….../2021
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρόν κανονισμός έχει ως αντικείμενο τη καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση
και τη λειτουργία των Δημοτικών Νεκροταφείων Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου.
Άρθρο 2. Νομικό πλαίσιο
Ο Κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων (Κ.Λ.Δ.Ν.) εκδίδεται βάσει των διατάξεων του
άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν.582/68, αποτελεί δε
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Του Α.Ν. 445/1968 περί νεκροταφείων και ενταφιασμών νεκρών
2. Του Α.Ν. 582/1968 περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηριών
3. Του άρθρου 11 του Ν.Δ:318/1969 «Περί Βεβαιώσεως Και Εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων»
3. Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ιερών ναών και ενοριών
4. Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων
5.Του Β.Δ 542/1961 περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών
6.Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 περί οικονομικής διοικήσεως του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων
7.Της απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών περί όρων για την
ίδρυση κοιμητηρίων
8. Του ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του ν.3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης) όπου
τυγχάνουν εφαρμογής
9.Τα άρθρα 201,373,426 & 443 του Ποινικού Κώδικα.
10.Των άρθρων 35,966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
11. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηριών όπως ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 3. Νομικός χαρακτήρας
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1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής (Αστικός κώδικας άρθρο 966), επί των
οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμού χώρου
ταφής.
2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως
παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος.
Άρθρο 4. Περιγραφή
Τα Δημοτικά Νεκροταφεία Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου βρίσκονται στις περιοχές Λέοντα της
Ιουλίδας, στο Λιμάνι της Κορησσίας και στο Λιμάνι του Βουρκαρίου και έχουν την έκταση και το σχήμα που
φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα.
Ώρες εισόδου στα Δημοτικά Νεκροταφεία ορίζεται από Ανατολή έως Δύση του ηλίου.
Το νεκροταφείο Ιουλίδας αποτελείται από τους χώρους ταφής, από τον ιερό ναό
Κοιμήσεως, από το οστεοφυλάκιο και τις οστεοθυρίδες.Το νεκροταφείο Κορησσίας και το νεκροταφείο
Βουρκαρίου από τους χώρους ταφής, από το οστεοφυλάκιο και τις οστεοθυρίδες.
ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Άρθρο 5. Ενταφιασμός νεκρών
Στα δημοτικά νεκροταφεία Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη διοικητική
περιφέρεια του νησιού πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος. Επίσης τα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο των νεκροταφείων του Δήμου εφόσον είναι δημότες Κέας. Επιπλέον
δύναται να καθοριστεί ιδιαίτερος χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασμό των μη χριστιανών ή
αλλοθρήσκων εν γένει.
Ο ενταφιασμός επιτρέπεται μετά την πάροδο δώδεκα ωρών από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε
περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή. Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δε προσκομισθεί στον υπεύθυνο
του νεκροταφείου η ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του νεκροταφείου και σε ιδιωτικούς χώρους.
Άρθρο 6. Τάφοι
Οι σκαφτοί τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις 2,20 μ. μήκος, 1,00μ. πλάτος και μέγιστο - τελικό ύψος 1,30μ. Ο
πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00μ. χαμηλότερα από τη στάθμη του πλησιέστερου διαδρόμου
με τον οποίο γειτνιάζει ο τάφος.
Οι σκαφτοί τάφοι μετά τη τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του
εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25μ. περίπου.
Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50μ. τουλάχιστον, που θα μετράται από τα όρια της εκσκαφής.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο ανθεκτικό υλικό.
Για οποιαδήποτε εργασία στα Δημοτικά Νεκροταφεία, απαιτείται προηγούμενη αίτηση και σχετική άδεια από
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο που έχει οριστεί με απόφαση του
Δ.Σ.
Οι κατασκευαστές τάφων να φροντίζουν να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τα διάφορα υλικά που θα
μεταφέρουν στο νεκροταφείο. Οι διάφορες κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να γίνονται στο
χρονοδιάγραμμα που έχει ορισθεί από το Δήμο με την έκδοση της σχετικής άδειας. Τυχόν καθυστέρηση, θα
επιφέρει πρόστιμο.Μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να απομακρύνουν από το χώρο
του νεκροταφείου τα υλικά και ότι άλλο έχει περισσέψει από τις εργασίες. Οι οποιεσδήποτε καταστροφές που
μπορεί να προκύψουν στα μνήματα και στον περιβάλλοντα χώρο από τις εργασίες αυτές, θα βαρύνουν τον
ιδιοκτήτη του μνημείου όσο και τον κατασκευαστή.
Να αποφεύγονται οι υπερβολές στον εξωτερικό διάκοσμο των τάφων, ο οποίος πρέπει να είναι ανάλογος
Ησυχαστηρίου.
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8. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται αυτοψία από το αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από τον Δήμο Κέας
για την πιστή εφαρμογή της χορηγούμενης άδειας.
Άρθρο 7. Κατηγορίες Τάφων
1. Σχετικά με τη χωρητικότητα τους διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Μονώροφοι και Διώροφοι.
1α. Μονώροφοι είναι οι τάφοι που το ύψος δεν υπερβαίνει τα 0,90 εκατοστά του μέτρου από το έδαφος και
έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ένα νεκρό.
1β. Διώροφοι είναι οι τάφοι που το ύψος τους δεν υπερβαίνει το 1,30μ., και έχει τη δυνατότητα να δεχθεί δύο
νεκρούς.
2. Σχετικά με το δικαίωμα χρήσης τους διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Προσωρινοί και Οικογενειακοί.
2α. Προσωρινοί είναι οι μονώροφοι τάφοι για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
ορισμένου χρόνου από το Δήμο. Το δικαίωμα χρήσης των προσωρινών τάφων είναι τριετούς διάρκειας, εκτός
και λόγοι αποσύνθεσης δεν επιτρέπουν την εκταφή. Το δικαίωμα χρήσης προσωρινού τάφου(τέλος
νεκροταφείου) είναι ετήσιο με δικαίωμα παράτασης ανα 6/μηνο και καταβάλλεται στη Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
2β. Οικογενειακοί είναι οι τάφοι για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για
απεριόριστο χρονικό διάστημα, εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα από πλευράς χώρου να παραχωρήσει
τέτοιους τάφους. Το δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου(τέλος νεκροταφείου) είναι ετήσιο και καταβάλλεται
στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 8. Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων.
Δικαιούχοι οικογενειακών τάφων είναι μόνο οι δημότες Κέας.
1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σε αυτόν προς τον οποίο
έγινε η παραχώρηση, τον ή την σύζυγο αυτού καθώς και στα τέκνα αυτών. Η μεταβίβαση του δικαιώματος
χρήσης επιτρέπεται μόνο σε συγγενείς α' βαθμού (σύζυγοι και παιδιά), οι οποίοι θεωρούνται συνδικαιούχοι.
Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς ά βαθμού ο τάφος περιέρχεται στους συγγενείς β'βαθμού(αδέλφια, εγγόνια). Εάν
δεν υπάρχουν συγγενείς ά ή β'βαθμού τότε ο τάφος περιέρχεται στη δικαιοδοσία του Δήμου και διατίθεται
ελεύθερα με την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Παραχώρηση σε ιδιώτες δεν δεν
γίνονται.
2. Ο δικαιούχος οικογενειακού τάφου έχει υποχρέωση(μετά το θάνατο του αρχικού δικαιούχου), με έγγραφο
δημόσιας αρχής(πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος) να αποδείξει την ιδιότητα του
δικαιούχου του δικαιώματος της χρήσης του οικ. τάφου και με σχετική αίτηση του να ζητήσει τη μεταβίβαση
του δικαιώματος από τον αρχικό δικαιούχο προς αυτόν.
3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης του οικ. τάφου,
τότε έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, έκαστος εξ αυτών, με την οποία θα
αποδέχονται ή θα αποποιούνται αυτού του δικαιώματος. Στη περίπτωση που αποδέχονται το δικαίωμα, με την
ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνουν ποιον εξουσιοδοτούν για τη καταβολή του ετήσιου τέλους νεκροταφείου.
Εξυπακούεται ότι δικαίωμα χρήσης του τάφου έχουν όλοι οι συνδικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω
(άρθρο 8 παρ. 1), ανεξαρτήτως του ότι για την καταβολή του τέλους έχουν εξουσιοδοτήσει έναν εκ των
συνδικαιούχων.
4. Σε περίπτωση διχογνωμίας μεταξύ των συνδικαιούχων, ο Δήμος με τη διαδικασία της κλήρωσης θα ορίζει σε
ποιον περιέρχεται το δικαίωμα. Η κλήρωση θα διενεργείται παρουσία δύο μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων και
του/της Δημάρχου, ή απουσία αυτού, παρουσία του αρμοδίου για τα νεκροταφεία Αντιδημάρχου. Στη κλήρωση
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι συνδικαιούχοι.
5. Το ετήσιο τέλος χρήσης θα βεβαιώνεται στο όνομα του αρχικού δικαιούχου, και στη συνέχεια στη στήλη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα αναφέρεται ο υπόχρεος για τη καταβολή του τέλους, ο οποίος θα προκύπτει από τις
υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν ήδη υποβληθεί ή από το αποτέλεσμα της κλήρωσης.
6. Σε οικογενειακό τάφο δεν επιτρέπεται η προσθήκη σταυρών ή επιγραφών με άλλο όνομα, πλην του αρχικού
δικαιούχου, εκτός και όλοι οι συνδικαιούχοι συναινέσουν εγγράφως για αυτή την προσθήκη.
7. Μέχρι ψήφισης του κανονισμού, όσοι πλήρωναν τα τέλη νεκροταφείου οικογενειακού τάφου, οι οποίοι δεν
είναι δημότες Κέας, έχουν το δικαίωμα χρήσης του τάφου μόνο για τους ίδιους και όχι για τους κληρονόμους
αυτών.
Άρθρο 9. Δυνατότητα παραχώρησης οικογενειακού τάφου
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Ο Δήμος παραχωρεί σε δημότες, κατόπιν αίτησης τους και με σειρά προτεραιότητας,
οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχει ο ανάλογος χώρος στο νεκροταφείο και αφού
καταβληθεί το σχετικό ποσό, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 10. Τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο.
Επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Αντιδημάρχου, η τριετής ταφή σε οικογενειακό
τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, εφόσον συγκατατιθεται εγγράφως ο
τελευταίος και εάν αυτός έχει αποβιώσει, οι συνδικαιούχοι σύμφωνα με άρθρο 8 παρ.1. του παρόντος.
Άρθρο 11. Κατάργηση οικογενειακών τάφων.

• Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθεται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη συμπλήρωση
πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και εάν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως
οικογενειακοί.
• Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως των, περιέρχονται στο
Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.
• Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι δεν είναι δημότες Κέας, περιέρχονται στη δικαιοδοσία των
Δήμου.
Άρθρο 12. Διάθεση τάφων
1. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με τη
κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο ή στο Έθνος.
2. Διατελέσαντες Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες ενταφιάζονται δωρεάν.
3. Σε δημότες, κατόπιν αίτησης, με σειρά προτεραιότητας και εφόσον ο χώρος του νεκροταφείου το επιτρέπει.
Οι τάφοι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 , παραχωρούνται για τη ταφή μόνο των παραπάνω
προσώπων και παραμένουν στο διηνεκές.
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ-ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ
Άρθρο 13. Χρόνος ανακομιδής όστων

• Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους τριετούς ταφής ενεργείται μετά την παρέλευση
τριετίας από τη ταφή.
• Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν να παρέλθει η τριετία, επιτρέπεται μόνο
κατόπιν άδειας του εισαγγελέα.
• Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάστηκαν σε οικογενειακούς τάφους δεν είναι απαραίτητη μετά
την πάροδο τριετίας.
• Εάν εντός εξήντα ημερών από τη λήξη της τριετίας οι συγγενείς του ενταφιασθέντος σε τάφους τριετούς
ταφής (προσωρινοί) δεν φροντίσουν για την ανακομιδή ή για την παράταση της ταφής, η υπηρεσία του
νεκροταφείου ενεργεί αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί αυτά στο χωνευτήριο οστών.
Άρθρο 14. Παράταση ταφής
Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για ένα, δύο εξάμηνα μετά την πάροδο της τριετίας, κατόπιν
αιτιολογημένης αιτήσεως των συγγενών του ενταφιασθέντος και για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο, η οποία
παράταση δίνεται με απόφαση Δημάρχου.
Άρθρο 15. Ανακομιδή οστών
Η ανακομιδή ενεργείται με την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, κατόπιν έγγραφης ειδοποιήσεως των
συγγενών του ενταφιασθέντος. Εάν αυτοί μέσα σε διάστημα εξήντα ημερών που προβλέπεται δεν
ανταποκριθούν στην ειδοποίηση, η ανακομιδή γίνεται απουσία τους. Διαφορετικά κατά την ανακομιδή
παρίσταται οι συγγενείς.
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Άρθρο 16. Φύλαξη οστών

1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων σε ειδικό χώρο
(οστεοφυλάκιο), ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ειδικά κουτιά, ενιαίου τύπου, στα οποία κουτιά
(οστεοφυλάκια) υπάρχει ειδική αρίθμηση.
2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον συγκατατίθενται οι
δικαιούχοι.
3. Για την φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ειδικό τέλος που καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ
και είναι ετήσιο.
4. Δικαίωμα φύλαξης των οστών στα οστεοφυλάκιο έχουν όλοι οι ενταφιασμένοι, ανεξαρτήτως αν
ενταφιάσθηκαν σε προσωρινό ή οικογενειακό τάφο.
5. Δικαίωμα φύλαξης οστών μπορεί να παραχωρηθεί και σε μη δημότες μόνιμους κατοίκους Κέας, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμος χώρος.
Εάν δεν καταβληθεί τέλος φύλαξης οστών για τρία συνεχή έτη από τους υπόχρεους , τα οστά μεταφέρονται στο
χωνευτήριο.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 17.Αρμόδια όργανα

• Η διοίκηση και η διαχείριση των νεκροταφείων ασκείται από το Δήμο διά των υπηρεσιών που προβλέπει ο

Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
• Υπεύθυνος για τη λειτουργία του νεκροταφείου και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
είναι ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται με απόφαση του/της Δημάρχου.
• Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του νεκροταφείου γίνεται από την αρμόδια
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 18. Βιβλία
1.
Για τη διοίκηση και διαχείριση του δημοτικού νεκροταφείου τηρούνται τα κάτωθι βιβλία:
α. Αλφαβητικό ευρετήριο ενταφιαζομένων
β. Βιβλίο οικογενειακών τάφων.
γ. Βιβλίο φυλασσομένων οστών στο οστεοφυλάκιο.
δ. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών.
ε. Βιβλίο οστών ενταφιαζομένων που οδηγήθηκαν στο χωνευτήριο.
2.
Υπεύθυνος για την ενημέρωση και τήρηση των ανωτέρω βιβλίων είναι ο δημοτικός υπάλληλος που του
έχει ανατεθεί από το/τη Δήμαρχο αυτή η αρμοδιότητα με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου αντιδημάρχου.
3. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες των κοιμητηρίων
και υποβάλλει την τελική εισήγηση και πρόταση κάθε φύσεως, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του
Κοιμητηρίου,στο Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο.
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 19. Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
Τα προβλεπόμενα από το παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου επιβάλλονται
βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20-10-58 «Περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και
εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 318/69 «Περί βεβαιώσεων και εισπράξεων των εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»
και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15-06-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων» και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού Ναού.
Άρθρο 20. Τέλη - Δικαιώματα
Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου καθορίζονται με απόφαση του
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Δημοτικού Συμβουλίου και διαχωρίζονται ως εξής:
α) Δικαίωμα ταφής εφάπαξ.
β) Τέλος νεκροταφείου ετησίως.
γ) Τέλος φύλαξης οστών ετησίως.
δ) Αγορά δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, εφάπαξ.
ε) Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
Δήμου
στ)Τέλος επισκευών -κατασκευών στα Δημοτικά Νεκροταφεία που θα καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ από

τον εργολήπτη που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Εργοληπτών Κοιμητηρίων
Άρθρο 21. Ύψος τελών- δικαιωμάτων
Το ύψος τελών, δικαιωμάτων και προστίμου, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 22. Μη καταβολή τελών - δικαιωμάτων
Τέλη και δικαιώματα οικογενειακών τάφων που αν και βεβαιώθηκαν δεν καταβάλλονται για πέντε συνεχή έτη,
παραγράφονται και ο τάφος επιστρέφει στη δικαιοδοσία του Δήμου.
Άρθρο 23.Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων

•

Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρόν κανονισμός αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
• Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει χρόνο έναρξης της ισχύος της, η αναπροσαρμογή
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 24
Ο παρόν κανονισμός θα ισχύσει από την δημοσίευσή του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι:
α) Η διευκρίνηση των διατάξεων του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα σε θέματα εκτέλεσης εργασιών σε τάφους των κοιμητηρίων.
β) Η αρμονική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου, των δικαιούχων των ταφών οι οποίοι
επιθυμούν να εκτελέσουν εργασίες σε αυτούς, και των ιδιωτών εργοληπτών για σωστή,γρήγορη, απρόσκοπτη και
δίχως προβλήματα ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών.
γ) Η ταχεία εξυπηρέτηση και πλήρης κάλυψη των αναγκών των δημοτών σε θέματα κα-τασκευής και επισκευής
μνημάτων και λοιπών τεχνικών εργασιών στους τάφους των οποίων είναι δικαιούχοι.
δ) Η εφαρμογή των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
ε)Η εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος.
στ) Η προστασία της υγείας των επισκεπτών και εργαζομένων στα κοιμητήρια.
ζ) Η προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων οικογενειακών τάφων ή ταφών τριετίας και η τήρηση των
υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών.
θ)Η εργονομική οργάνωση των διαδικασιών, των εντύπων και των ενεργειών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη
δυνατή ελάττωση του απαιτούμενου κόστους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης των απαιτούμενων
αδειών και ελέγχου των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων μερών.
Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
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1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου οι παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται με τις αντίστοιχες έννοιες. Το
μεγαλύτερο μέρος των ορισμών προέρχεται από σχετική νομοθεσία.
α) Άδεια εκτέλεσης εργασιών σε τάφο: Θεωρημένο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας για
τα Κοιμητήρια του Δήμου Κέας.
β) Αναγραφή ονόματος: η διαδικασία χάραξης του ονόματος του νεκρού στην επιτάφια
πλάκα ή στον σταυρό του μνήματος.
γ) Ανακομιδή νεκρού: Ονομάζεται γενικά η μεταφορά από τον τάφο των οστών του
νεκρού,ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του σώματος, για να φυλαχτούν ή να
τοποθετηθούν αλλού.
δ) Διακατεχόμενη επιφάνεια: Η επιφάνεια εντός της παραχωρούμενης έκτασης στην
περίπτωση οικογενειακού τάφου στην οποία μπορεί να γίνει κατασκευή μνήματος.
ε) Δικαιούχος: Ονομάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει νόμιμα δικαιώματα επέμβασης και
χρήσης σε τάφο. Οι δικαιούχοι κάθε τάφου καθορίζονται στον Κανονισμό Κοιμητηριών
του Δήμου Κέας.
ς) Επιτάφια πλάκα: Πλάκα συνήθως από μάρμαρο στην οποία χαράσσονται τα ονόματα
των νεκρών και η οποία τοποθετείται σε ορατή θέση στο μνήμα.
ζ) Εργατοτεχνίτης-Μαρμαροτεχνίτης: Ονομάζεται το πρόσωπο που εργάζεται για την
κατασκευή μνήματος ή για εργασίες στα κοιμητήρια για κάποιον εργολήπτη.
η) Εργολήπτης: Ο ιδιώτης επιχειρηματίας που αναλαμβάνει την κατασκευή μνήματος ή
την εκτέλεση εργασιών στους χώρους των κοιμητηρίων.
θ) Ιδιωτική εργασία: Ονομάζεται κάθε εργασία που δεν εκτελείται από υπαλλήλους του
Δήμου Κέας στα πλαίσια της εντεταλμένης υπηρεσίας τους.
ι) Κενοτάφιο: Ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο κοιμητήριο,
αφιερωμένο στο νεκρό ή στους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το πτώμα ή τα
πτώματα τους.
ια) Κοιμητήριο: Ονομάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για την ταφή
ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους.
ιβ) Μνήμα: Είναι η οποιαδήποτε τεχνική κατασκευή επάνω σε τάφο.
ιγ) Όρια μνήματος: Τα γεωγραφικά όρια της έκτασης εντός του παραχωρουμένου
οικογενειακού τάφου μέχρι τα οποία μπορεί να επεκταθεί η κατασκευή μνήματος και τα
όρια του τάφου στην περίπτωση τριετίας.
ιδ) Όρια τάφου τριετίας: Τα γεωγραφικά όρια του παραχωρουμένου χώρου στον
δικαιούχο για την ταφή του νεκρού και την κατασκευή μνήματος μέσα σε αυτόν. Τα
όρια αυτά καθορίζονται στα τοπογραφικά ταφολογικά διαγράμματα.
ιε) Πληρωθείσα επιφάνεια: Ορισμός αναφερόμενος στο αρχείο οικογενειακών ταφών του
κοιμητηρίου αναφερόμενος στην συνολική επιφάνεια της παραχωρούμενης έκτασης του
οικογενειακού τάφου.
ις) Σορός: Το σώμα του νεκρού ανθρώπου.
ιζ) Ταφή: Ονομάζεται η τοποθέτηση του ανθρωπίνου σώματος ή τμημάτων του μέσα στο
συνηθισμένο τάφο και η κάλυψη του με χώμα.
ιη) Τάφος: Ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του.
ιθ) Τάφος οικογενειακός: Ονομάζεται ο τάφος που παραχωρείται στον δικαιούχο για
επανειλημμένη χρήση. Στον τάφο γίνεται διαδοχική ταφή σορών. Οι δικαιούμενοι ταφής
σε οικογενειακό τάφο καθορίζονται στον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας.
κ) Τάφος τριετίας: Ονομάζεται ο τάφος που παραχωρείται στον δικαιούχο για περίοδο τριών
ετών, μετά την πάροδο της οποίας γίνεται εκταφή των υπολειμμάτων της σορού και ο
τάφος διατίθεται για νέα εκταφή. Ονομάζονται και συνηθισμένοι τάφοι.
κα)Τεχνικές εργασίες σε τάφο: Με τον όρο αυτό ονομάζεται κάθε ενέργεια σε τάφο που
αφορά κατασκευή μνήματος, επισκευή ή συντήρηση του καθώς και κάθε ενέργεια πέραν
της ταφής στον τάφο που έχει τεχνικό χαρακτήρα και γίνεται από τον Δικαιούχο και όχι
από τις υπηρεσίες του Δήμου.
κβ) Φέρετρο: Η ξύλινη κατασκευή εντός της οποίας τοποθετείται η σορός και με την οποία
τοποθετείται στον τάφο.
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Άρθρο 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.

Οι τάφοι στα κοιμητήρια του Δήμου Κέας διακρίνονται σε:
α) Τάφους τριετίας
β) Τάφους οικογενειακούς

2. Οι εργασίες που εκτελούνται σε τάφους στα κοιμητήρια διακρίνονται σε:
α) κατασκευή μνήματος σε τάφο τριετίας
β) κατασκευή μνήματος σε τάφο οικογενειακό
γ) εργασίες συντήρησης ή επισκευής υφιστάμενου μνήματος (σε τάφο τριετίας ή
οικογενειακό)
Άρθρο 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Οι εργασίες των εργοληπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 7:30 πμ. – 16:00 μ.μ. εκτός Κυριακής και αργιών.

•

•

•
•
•

Σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα σε κοινόχρηστα πράγματα μπορεί να παραχωρηθεί δικαίωμα
ιδιωτικής εργασίας μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή για τα κοιμητήρια του Δήμου Κέας είναι ο
Δήμος Κέας. Ως εκ τούτου εργασίες σε τάφους στα κοιμητήρια του Δήμου Κέας μπορούν να εκτελεστούν μόνο μετά
από χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας. Δεδομένου ότι η χρήση του κάθε τάφου
έχει παραχωρηθεί σε συγκεκριμένους δικαιούχους (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Κοιμητηρίων του
Δήμου Κέας) είναι ευνόητο ότι μόνο οι δικαιούχοι κάθε τάφου έχουν δικαίωμα για εκτέλεση (ιδιωτικών) τεχνικών
εργασιών στον τάφο αυτό. Για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε τάφο θα πρέπει υποχρεωτικά οι δικαιούχοι να
υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟ στην υπηρεσία του Δήμου για
την χορήγηση της σχετικής ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟ. Με την υποβολή του
αιτήματος ενεργοποιείται η αρμόδια υπηρεσία η οποία αφού εξετάσει την νομιμότητα του , την πληρότητα του και
τους υφιστάμενους περιορισμούς, προχωρεί στην έκδοση σχετικής άδειας στην οποία και αναγράφονται οι τεχνικές
εργασίες που επιτρέπεται να εκτελεστούν.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας και για την αποφυγή δημιουργίας ζημιών και άλλων
προβλημάτων, την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιούχων των ταφών, τον έλεγχο της ποιότητας των
εκτελούμενων εργασιών, την τήρηση των αυστηρών υγειονομικών κανόνων και διατάξεων, την προστασία του
κοιμητηρίου ο Δήμος Κέας επιτρέπει την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών μόνο σε όσους ιδιώτες εργολήπτες είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματιών & Εργοληπτών των Κοιμητηρίων το οποίο ενημερώνεται συνεχώς και
έχουν δεσμευτεί για την σωστή εκτέλεση των εργασιών αυτών . Ως εκ τούτου οποιαδήποτε τεχνική υπηρεσία στα
κοιμητήρια του Δήμου Κέας μπορεί να εκτελεστεί μόνο από ιδιώτη εργολήπτη που έχει πιστοποιηθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας.
Κατόπιν αυτών για την εκτέλεση οποιασδήποτε τεχνικής εργασίας σε τάφο στα κοιμητήρια του Δήμου,οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με πιστοποιημένο εργολήπτη της επιλογής τους με τον οποίο και θα
πρέπει να συνάψουν τη σχετική συμφωνία.
Το Τμήμα Β αναφέρεται στον τρόπο υποβολής μιας αίτησης για εκτέλεση τεχνικών εργασιών από δικαιούχο ενός
τάφου καις τις σχετικές διαδικασίες.
Στο Τμήμα Γ παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα θέματα που αφορούν την κατασκευή μνήματος σε τάφους τριετίας
και οικογενειακούς τάφους.

ΤΜΗΜΑ Β -ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟ
Άρθρο 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΤΑΦΟ
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•

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα άρθρα για την εκτέλεση οποιασδήποτε ιδιωτικής εργασίας στο χώρο των
κοιμητηρίων του Δήμου Κέας απαιτείται η χορήγηση άδειας από τον Δήμο Κέας . Για την χορήγηση της άδειας πρέπει
απαραίτητα να προηγηθεί η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη.
Η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται στο γραφείο του τμήματος που στεγάζεται στο Ιστορικό Δημαρχείο από τους
ενδιαφερόμενους ιδιώτες δικαιούχους. Η υποβολή μπορεί να γίνει από την ενδιαφερόμενο δικαιούχο αυτοπροσώπως
ή μέσω του εργολήπτη στον οποίο αναθέτει την εκτέλεση των σχετικώς εργασιών. Για την εκπροσώπηση του δεν
απαιτείται κάποιας μορφής εξουσιοδότηση δεδομένου ότι απαιτούμενο συνημμένο της αίτησης αποτελεί υπεύθυνη
δήλωση του Δικαιούχου, με έλεγχο γνησιότητας της υπογραφής του, με την οποία δηλώνει τον εργολήπτη που θα
εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες. Ως εκ τούτου η επισύναψη αυτής της υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί και τη σχετική
πιστοποίηση της εκπροσώπησης του.
Στην αίτηση αυτή οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι δηλώνουν τα στοιχεία τους, τις εργασίες που επιθυμούν να εκτελέσουν
και τα στοιχεία του εργολήπτη που θα εκτελέσει τις αναφερθείσες εργασίες (όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο
άρθρο).

•

•

ΤΜΗΜΑ Γ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΦΟΥΣ
Άρθρο 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΦΟ
1.Ο δικαιούχος ενός τάφου τριετίας ή ενός οικογενειακού τάφου δικαιούται να κατασκευάσει μνήμα στην μνήμη του
θανόντος συγγενικού του προσώπου που βρίσκεται στον συγκεκριμένο τάφο. Για την κατασκευή του μνήματος θα πρέπει
να του χορηγηθεί η απαραίτητη ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΦΟ. Για την χορήγηση της άδειας
αυτής θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση.
Άρθρο 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ

•
•

Απαγορεύεται η κατασκευή μνήματος σε τάφο τριετίας ή οικογενειακό δίχως την λήψη σχετικής άδειας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. λόγω χρονικής βίας) μπορούν να εκτελεστούν κάποιες βασικές εργασίες σε τάφο
τριετίας ή οικογενειακό πριν τη λήψη της σχετικής άδειας, σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου του
Κοιμητηρίου στο οποίο να αναφέρεται χρονική προθεσμία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα σχετικά
έγγραφα και δικαιολογητικά. Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίσθηκε και δεν εκδοθεί η σχετική άδεια λόγω
αδιαφορίας του δικαιούχου, το κατασκευασθέντα μνήμα θεωρείται αυθαίρετο και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
Άρθρο 18 παρ 3, 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 8. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΦΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1. Τα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή μνήματος σε τάφο είναι:
α) Πλάκες και τεμάχια μαρμάρου -γρανίτη διαφόρων κατηγοριών εφόσον έχουν υποστεί
λείανση και στεγάνωση των πόρων τους.
β) Κόλλες κατάλληλες για συγκόλληση μαρμάρων
γ) Οπλισμένο σκυρόδεμα
δ) Μεταλλικά στοιχεία και τεμάχια
ε) Ισχυρό επίχρισμα με στεγανωτικό μάζας για πλήρη στεγανοποίηση του.
ς) Χαλίκι
ζ) Φυτά σε γλάστρες
η) Οπτόπλινθοι για δόμηση τοίχων επί των οποίων θα επικολληθούν πλάκες μαρμάρου ή
γρανίτη
θ)Μεταλλικά ή μαρμάρινα καντηλέρια
ι) Μαρμάρινα, γρανιτένια, μεταλλικά και κεραμικά ανθοδοχεία.
ια) Μαρμάρινα ή κεραμικά θυμιατήρια.
ιβ) Φωτογραφίες – ονόματα των νεκρών σε πλαίσιο ή αποτυπωμένες επί μαρμάρινης ή
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γρανίτινης επιφάνειας.
Άρθρο 9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

•

Την ευθύνη για την τήρηση των καθορισθέντων και εγκριθέντων στην άδεια κατασκευής μνήματος σε τάφο τριετίας ή
οικογενειακό τάφο έχουν εξ ολοκλήρου τόσο ο εργολήπτης που ανέλαβε την κατασκευή του μνήματος όσο και ο
δικαιούχος που υπέβαλε την αίτηση για την κατασκευή του μνήματος και έλαβε τη σχετική άδεια. Κάθε κατασκευή ή
τμήμα αυτής που παρεκκλίνει από τα εγκριθέντα σχέδια χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετο. Σε περίπτωση αυθαιρεσιών
εφαρμόζονται τα αναφερόμενο στο άρθρο 11 του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΑΤΟΣ

•
•

Η διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή μνήματος σε τάφο τριετίας ή οικογενειακό προϋποθέτει την υποβολή
σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο του τάφου που επιθυμεί την κατασκευή αυτή.
Στον εργολήπτη χορηγείται από τον αρμόδιο του κοιμητηρίου ένα αντίγραφο της σχετικής άδειας. Στην χορηγούμενη
άδεια αναφέρεται ο τύπος του μνήματος που έχει εγκριθεί, ο εργολήπτης, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι
υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την κατασκευή του μνήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά το ένα έτος ,καθώς και
οποιαδήποτε παρατήρηση του αρμόδιου του κοιμητηρίου.

Άρθρο 11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1.
2.

3.

4.
5.

Ο εργολήπτης υποχρεούται να ολοκληρώσει την κατασκευή του μνήματος στο χρονικό διάστημα ενός έτους το οποίο
του παραχωρήθηκε με την άδεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών. Με την παρέλευση αυτού του διαστήματος ο
αρμόδιος του κοιμητηρίου διενεργεί αυτοψία για τον έλεγχο του κατασκευασθέντος μνήματος.
Εάν το κατασκευασθέν μνήμα διαφοροποιείται από τον εγκριθέντα τύπο και υπάρχουν διαφορές της κατασκευής με
τα εγκεκριμένα σχέδια τότε συντάσσεται Τεχνική Έκθεση για την διαπίστωση των αυθαιρεσιών από τον τεχνικό και
δίνεται εντολή στον εργολήπτη για την αποκατάσταση της εγκριθείσας μορφής εντός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος.
Αν στο χρονικό διάστημα που ορίστηκε,ο εργολήπτης δεν αποκαταστήσει τις αυθαιρεσίες τότε, καταλογίζεται
πρόστιμο στον εργολήπτη, ορίζεται νέα χρονική προθεσμία για την αποκατάσταση των αυθαιρεσιών, ενημερώνεται ο
δικαιούχος του τάφου για το πρόβλημα και ο εργολήπτης θα πρέπει να καταβάλει στην υπηρεσία το καταλογισθέν
πρόστιμο εντός δέκα εργάσιμων ημερών.
Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μνήματος ο δικαιούχος επιθυμεί τροποποιήσεις στην εγκριθείσα μορφή του
μνήματος, ο εργολήπτης υποβάλλει εγγράφως στον αρμόδιο του κοιμητηρίου με συμπληρωματική αίτηση (με
επισυναπτόμενη Υ.Δ. του δικαιούχου περί τούτου) τις επιθυμητές τροποποιήσεις και ζητά την έγκριση τους.
Οι ζητούμενες τροποποιήσεις εξετάζονται με την ίδια διαδικασία που εξετάστηκε η αρχική αίτηση και αν γίνουν
δεκτές χορηγείται συμπληρωματική άδεια για την κατασκευή της νέας μορφής ενώ αν δεν γίνουν δεκτές ο εργολήπτης
υποχρεούται να κατασκευάσει το μνήμα σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν εγκριθεί.
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