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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 15η Ιουλίου 

2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. ύστερα από την υπ’αριθµ. 59711/11-7-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, 

Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, 

Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, 

Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης  Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, 

Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης 

Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη 

Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης ∆ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, 

Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, 

Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµ., Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, 

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.  

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοί Νικόλαος Βλαζάκης και Χαράλαµπος Βογιατζόγλου. 

Παραβρέθηκαν οι νοµικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων Μάρκος Περράκης, Ειρήνη Αντωνίου, Ελβίρα Στασίνου και η 

γραµµατέας - πρακτικογράφος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.  

      Οι υπ’αριθµ. 481/11 έως και 487/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, οµόφωνα 

συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αρωνίου ∆ηµήτριος Αναστασάκης, Γαλατά Νικόλαος 

Παινεσάκης, ∆αράτσου Ευτέρπη Βαλίνη, Μουρνιών Ματθαίος Στρατουδάκης,  Περιβολίων Ανδρέας Γιοβάνογλου, 

Σούδας Χρήστος Μιχαηλάκης και Χανίων Μιλτιάδης Μαρκάτος. Επίσης ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι – 

Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Απτέρων Τσικουδάκης Σταύρος, Βαµβακόπουλου Μιχαήλ Κοκολάκης, 

Βαρυπέτρου Κυριάκος Μπόζης, Κοντόπουλων Εµµανουήλ Μαραβελάκης, Μουζουρά Ζαχαρίας Καζάκος, Παπαδιανών 

Αικατερίνη Παπαφιλιππάκη, Σταλού Πολυχρόνης ∆ασκαλάκης, Τσικαλαριών Χαριτάκης Θεοχάρης, Χορδακίου 

∆ηµήτριος Κοζωνάκης, ∆ρακόνας Αντώνιος Τσακιράκης, Θερίσου Αθανάσιος Φυτουράκης, Κάµπων Γαρµπιδάκης 

Αντώνιος, Μαλάξας Ιωσήφ Σαρικάκης και Πλατυβόλας Αντώνιος Κοτσιφάκης.    

Κατά τη συζήτηση της υπ’αριθµ. 488/11 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. ∆ηµ. Σύµβουλοι Λάµπρος Γούλας, Αριστείδης 

Παπαδογιάννης, µετά την 488/11 οι κ.κ. Ανδρέας Ψαρουδάκης, Κων/νος Αρχοντάκης, µετά την 500/11 ο κ. Νικόλαος 

Παπαντωνάκης και µετά την 501/11 η κ. Νάνσυ Αγγελάκη.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 540 
Στη συνέχεια  εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’αριθµ. 55168/28-6-2011  

έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νου,  που αφορά την έγκριση κανονισµού 

δηµοτικών κοιµητηρίων (Σούδας, Τσικαλαριών, Βαµβακόπουλου, Κουνουπιδιανών, Χωραφακίων, 

Μουζουρά), που έχει ως εξής: 

       Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων (ΚΛ∆Κ) εκδίδεται βάσει των διατάξεων 

του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) του Ν 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης και του άρθρου 4 
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παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 

Στις διατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις: 

- Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) 

- Του Ν 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 

Καλλικράτης 

- 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 Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α) 

- Του Κανονισµού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών και κοιµητηρίων» 

(ΦΕΚ 1/Α) 

- Του Β∆ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α) 

- Του Β∆ 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήµων και  κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 

136/Α) 

- Του Β∆ 17/5-15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 κ 

145/Α) 

- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την 

ίδρυση κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β) 

- Σας υποβάλλω τον κανονισµό λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων (Σούδας, Τσικαλαριών, 

Βαµβακόπουλου, Κουνουπιδιανών, Χωραφακίων, Μουζουρά)  για έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο. 

Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών   Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Χανίων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο του κανονισµού 

Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για τη διοίκηση, τη 

διαχείριση και τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Χανίων. 

Άρθρο 2 

Νοµικό πλαίσιο 

Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων (ΚΛ∆Κ) εκδίδεται βάσει των διατάξεων του 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) του Ν 3852/2010  Νεα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης και του άρθρου 4 παρ. 1 

του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στις 

διατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις: 

- Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) 

- Του Ν 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης 

- 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 Α.Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων» 

(ΦΕΚ 56/Α) 

- Του Κανονισµού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών και 
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κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α) 

- Του Β∆ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α) 

- Του Β∆ 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήµων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου 

αυτών» (ΦΕΚ 136/Α) 

- Του Β∆ 17/5-15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 κ 145/Α) 

- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί 

όρων για την ίδρυση κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β) 

Άρθρο 3 

Νοµικός χαρακτηρισµός 

1. Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο 970 

του Αστικού Κώδικα µπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωµα ορισµένου χώρου ταφής. 

2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου αποτελεί διοικητικής φύσεως 

παραχώρηση αδείας 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 επιδεικτικός οποιασδήποτε µεταβιβάσεως προς τρίτους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. 

Άρθρο 4 

Περιγραφή 

Ο παρόν κανονισµός, ισχύει για όλα τα κοιµητήρια που ευρίσκονται στην διοικητική περιφέρεια του 

∆ήµου Χανίων και που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε αυτόν (Σούδας, Τσικαλαριών, Βαµβακόπουλου, 

Κουνουπιδιανών, Χωραφακίων, Μουζουρά). 

Αποτελείται: α) από τους χώρους ταφής, όπως περιγράφονται παρακάτω και φαίνονται στο συνηµµένο 

τοπογραφικό διάγραµµα, β) από το οστεοφυλάκιο, γ) από τα γραφεία διοίκησης και δ) από την 

αποθήκη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 5 

Ενταφιασµός νεκρών 

1. Στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία - Κοιµητήρια Χανίων ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δηµοτική του 

περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δηµοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Κατόπιν σύµφωνης 

γνώµης της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του  

Νεκροταφείου για  τον ενταφιασµό των  µη  ορθοδόξων  ή των αλλοθρήσκων.  

2.  Ο ενταφιασµός κάθε νεκρού επιτρέπεται µετά την πάροδο 12 ωρών από το νοµίµως 

πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτοµής, αµέσως µετά από αυτή. 

Ενταφιασµός δεν γίνεται, εάν δεν προσκοµισθεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου η άδεια ταφής που 

χορηγείται από την οικεία ∆ηµοτική αρχή και καταχωρείται στο σώµα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των Κοιµητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των 

Μοναστηρίων και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυµάτων, προκειµένου για τον 

ενταφιασµό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο ίδρυµα, ή σε περιπτώσεις 

που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής. 
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4. Ο ενταφιασµός πραγµατοποιείται κατόπιν καταβολής του τέλους ταφής, όπως αυτό ορίζεται κάθε 

φορά από το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Χανίων 

και η διάρκεια του ενταφιασµού ορίζεται τριετής. 

Άρθρο 6 

Τάφοι 

1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,10 µ. µήκος και 1,10 µ. πλάτος για τους ενήλικες, 1,50 µ. µήκος και 

0,75 µ. πλάτος για τα παιδιά γενικό δε βάθος 1,80 µ.περίπου. Θα υπάρχουν επίσης οµάδες 

οικογενειακών τάφων, 8 τεµαχίων, 10 µ Χ 10 µ και διαστάσεων 3 µ Χ 3 µ ο κάθε τάφος. 

Ο πυθµένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 µ. χαµηλότερα από τη στάθµη οποιουδήποτε 

παρευρισκόµενου δρόµου. 

2. Οι τάφοι, µετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια 

του εδάφους και πάνω απ’ αυτή θα σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. περίπου. 

3. Οι τάφοι θα έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,70 µ. τουλάχιστον, που θα µετράται από τα όρια της 

εκσκαφής. 

4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φέρετρου µε κάλυµµα από γυαλί ή άλλο παρεµφερές ανθεκτικό 

υλικό. 

Άρθρο 7 

∆ικαιούχοι οικογενειακών τάφων 

1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής σ’ αυτόν µόνο : 

    α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού, γ) των 

κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντων του, δ) των κατ’ ευθεία γραµµή κατιόντων του µε της συζύγου και τους 

κατιόντας τους, ε) του πατρός ή της µητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου, στ) 

των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον 

συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι 

κατιόντες του. Στους δικαιούχους περιλαµβάνονται και το εξώγαµο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει 

παραχωρηθεί δικαίωµα χρήσεως οικογενειακού τάφου. 

2.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η αναγνώριση 

δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται µε τον αρχικό δικαιούχο και 

το σύζυγο ή τη σύζυγο του και µε άλλο βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας. 

Για την αναγνώριση του δικαιώµατος αυτού απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 

αρχικού δικαιούχου και εάν αυτός δεν υπάρχει, της συζύγου και των κατιόντων του. 

3. Ο βαθµός συγγενείας των ενταφιαζοµένων µε τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται µε έγγραφο 

δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής. 

Εάν δεν προσκοµισθεί τέτοιο έγγραφο η υπηρεσία ενεργεί την εκταφή µετά την παρέλευση τριετίας 

από τον ενταφιασµό. 

4. Η απαιτούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού 

δικαιούχου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, του συζύγου ή της συζύγου και των κατιόντων του, παρέχεται 

µόνο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

5. Παραµένουν ως έχουν οι τάφοι των ηρώων, των πεσόντων στρατιωτών του δευτέρου παγκοσµίου 

πολέµου, των εκτελεσθέντων από τους γερµανούς, των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, 
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των ευεργετών της πόλης και για όσους    υπάρχουν    ή    θα    υπάρξουν    ανάλογες    αποφάσεις    

∆ηµοτικών Συµβουλίων. 

6. ∆ικαιούχοι οικογενειακών τάφων ήδη φέρονται όλοι οι πρόσφυγες κάτοικοι αυτού του τόπου στους 

οποίους το Ελληνικό κράτος έδωσε οµολογίες για τη µερική αποκατάσταση των χαµένων 

περιουσιακών τους στοιχείων και ένα επί ένα µµέτρο γης για να µµεταφέρουν τα λείψανα των 

προγόνων τους απ’ τις χαµένες πατρίδες τη νέα τους γη. 

7. Για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου: 

 Α) Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση προς τον ∆ήµο Χανίων, για την οποία θα παρθεί απόφαση από 

το δηµοτικό συµβούλιο αφού  λάβει υπ’όψη του την εισήγηση του αντίστοιχου τοπικού συµβουλίου της 

γεωγραφικής ενότητας που ευρίσκεται το αντίστοιχο νεκροταφείο  και την εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, η οποία τελευταία θα βασίζεται στο κριτήριο της διαθεσιµότητας των οικογενειακών 

τάφων.  

 Β) Πριν την ολοκλήρωση της τριετίας από τον ενταφιασµό του νεκρού εάν επιθυµούν οι συγγενείς 

του θανόντος την µετατροπή του τάφου σε οικογενειακό ή την εξεύρεση νέου οικογενειακού τάφου στο 

ίδιο ή σε άλλο κοιµητήριο που διαχειρίζεται ο ∆ήµος Χανίων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που περιγράφεται στην ενότητα 7Α.  

Για τις παραπάνω περιπτώσεις (7Α και 7Β)  θα καταβάλλεται στον ∆ήµο Χανίων ποσό το οποίο 

ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της οικονοµικής επιτροπής 

Άρθρο 8 

Τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο 

Επιτρέπεται η τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση µε τον 

αρχικό δικαιούχο, εφ’ όσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος  και  εάν αυτός δεν  υπάρχει,  ο 

σύζυγος  ή  η  σύζυγος  και  οι κατιόντες. 

Στην   περίπτωση   αυτή   καταβάλλεται   στο   ∆ήµο   ιδιαίτερο   δικαίωµα,   που καθορίζεται στο 

άρθρο 21 του παρόντος. 

Άρθρο 9 

Κατάργηση οικογενειακών τάφων 

1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέχεται στο δήµο και διατίθεται 

ελεύθερα απ’ αυτόν µε την παρέλευση τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό. 

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο ∆ήµαρχος µπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόµενους να 

καταθέσουν µέσα σε τακτή προθεσµία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένεια τους προς τον 

αρχικό δικαιούχο. 

Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος, διατίθεται ελεύθερα από το δήµο µετά τη 

συµπλήρωση τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν ή 

εφέροντο ως οικογενειακοί. 

2. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των τάφων, για τους 

οποίους έχουν υποβληθεί στο ∆ήµο και εκκρεµούν αιτήσεις αναγνώρισης τους ως οικογενειακών. 

3. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως των, 

περιέρχονται στο ∆ήµο που τους διαθέτει ελεύθερα.                

Άρθρο 10 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗ5-3ΥΟ
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∆ωρεάν διάθεση τάφων 

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του, να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασµό 

προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο ∆ήµο 

και στο Έθνος. 

2. ∆ιατελέσαντες αιρετοί δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι του δηµοτικού συµβουλίου Χανίων 

ενταφιάζονται δωρεάν. 

Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και παραµένουν στο 

διηνεκές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΟΣΤΩΝ 

Άρθρο 11 

∆ιαδικασία ανακοµιδής 

1. Η ανακοµιδή ενεργείται µε την πάροδο του καθορισµένου χρόνου ταφής (παρέλευση τριετίας από 

τον ενταφιασµό), κατόπιν αποστολής ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου. 

2. Κατά την ανακοµιδή παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων. 

3. Σε περίπτωση παράτασης της ανακοµιδής νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο κατά το 

άρθρο 7, υπόχρεοι για την καταβολή των ανάλογων δικαιωµάτων στο ∆ήµο είναι τόσο ο δικαιούχος 

του τάφου όσον και οι συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του οικογενειακού τάφου αναστέλλεται, για όσο 

χρόνο δεν τακτοποιείται η ανωτέρω οφειλή. 

Άρθρο 12 

Τέλος ανακοµιδής 

Το τέλος ανακοµιδής εισπράττεται ταυτόχρονα µε το δικαίωµα ενταφιασµού. Αντί της ταυτόχρονης 

είσπραξης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να ενσωµατώσει το τέλος στο δικαίωµα ενταφιασµού, 

αναπροσαρµόζοντας ανάλογα το ύψος του τελευταίου. 

        Άρθρο 13 

Αναβολή ανακοµιδής 

1 . Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακοµιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει 

αποστεωθεί, ενταφιάζεται για ένα ακόµη έτος σε ειδικό χώρο του νεκροταφείου, προκειµένου να 

αποστεωθεί τελείως. 

2. Πτώµατα µη αποστεωµένα που είναι ενταφιασµένα σε οικογενειακούς τάφους, παραµένουν στον 

τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόµη έτος. 

   Άρθρο 14 

Φύλαξη οστών 

1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του 

Νεκροταφείου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασµένο µε κατάλληλα κουτιά, ενιαίου τύπου. 

2. Η φύλαξη των οστών µπορεί να γίνεται και µέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον 

συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 

3. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό τέλος που καθορίζεται στο άρθρο 23. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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Άρθρο 15 

Αρµόδια όργανα 

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Κοιµητηρίων ασκείται από το ∆ήµο, δια των υπηρεσιών που 

προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 

2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιµητηρίων και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

κανονισµού είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος, στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Κοιµητήρια. 

3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωµάτων και των λοιπών εσόδων του Νεκροταφείου γίνεται από 

υπαλλήλους, εξουσιοδοτηµένους από το ∆ήµαρχο, και µε τριπλότυπα εισπράξεως θεωρηµένα κατά τις 

διατάξεις του Β∆ της 17/5-15/6/1959. 

Άρθρο 16 

∆ιοίκηση - ∆ιαχείριση Ι. Ναού 

1.  Η διοίκηση και η διαχείριση του Ι. Ναού του Νεκροταφείου ασκείται από το ∆ήµο. 

2.  Ο αριθµός των θέσεων των εφηµερίων, ιεροψαλτών και νεωκόρων καθορίζεται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολίτη. 

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για µεν τους εφηµέριους από το Μητροπολίτη, για δε τους 

λοιπούς από το ∆ήµαρχο, κατά τη νόµιµη διαδικασία. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και απόλυση τους.  

3. Μέχρι τη σύσταση ή την πλήρωση των θέσεων των εφηµερίων, οι ανάγκες των Κοιµητηρίων 

καλύπτονται από τον εφηµέριο του Ιερού Ναού που αντιστοιχεί το κοιµητήριο. Την εποπτεία επί των 

ιερέων ασκεί ο Μητροπολίτης. 

Άρθρο 17 

Ώρες λειτουργίας 

1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από την ανατολή µέχρι τη δύση του 

ήλιου. Με απόφαση ∆ηµάρχου µπορεί να ορισθεί µεσηµβρινή διακοπή λειτουργίας του Νεκροταφείου. 

2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. 

Άρθρο 18 

Βιβλία 

1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του δηµοτικού νεκροταφείου τηρούνται τα 

παρακάτω βιβλία: 

α) βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωµάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου 

β) βιβλίο ενεργουµένων ενταφιασµών 

γ) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων 

δ) βιβλίο οικογενειακών ταφών 

ε) βιβλίο ενεργουµένων ανακοµιδών 

στ) βιβλίο φυλασσοµένων στο οστεοφυλάκιο οστών 

η) βιβλίο επιβλέψεως οικογενειακών ταφών 

θ) βιβλίο ανευρισκοµένων τιµαλφών 

ι) βιβλίο ενεργουµένων νεκροψιών και διατοµών 

2. Υπεύθυνος για την ενηµέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

του Νεκροταφείου. 

Άρθρο 19 
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Μνηµεία 

1. Τα µνηµεία είναι οµοιόµορφα και κατασκευάζονται αποκλειστικά βάσει των προδιαγραφών και του 

σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισµό και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή µνηµείων όπως και οποιαδήποτε άλλη εργασία στο Νεκροταφείο από 

ιδιώτες, χωρίς την άδεια του Υπευθύνου και πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχουν οριστεί. 

Μνηµεία που κατασκευάζονται από ιδιώτες χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές, αποµακρύνονται από 

τους τάφους µε φροντίδα του προϊσταµένου του Νεκροταφείου. Αφαιρούνται επίσης από τα µνηµεία 

αντικείµενα που τοποθετούνται από τους συγγενείς, πέραν αυτών που τοποθετεί η υπηρεσία του 

Νεκροταφείου. 

3. Οι εργασίες επισκευής των µνηµείων εκτελούνται µόνο από την υπηρεσία του Νεκροταφείου. Το 

κόστος της επισκευής καθορίζεται από την υπηρεσία και η δαπάνη βαρύνει τους ενδιαφερόµενους 

συγγενείς. 

4. Μετά την ανακοµιδή, τα υλικά των µνηµείων και οποιαδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω απ’ αυτά 

περιέρχονται στο ∆ήµο. Τα υλικά αυτά µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να εκποιούνται και το 

προϊόν της εκποίησης να διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Νεκροταφείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Άρθρο 20 

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωµάτων 

Τα προβλεπόµενα από τον παρόντα κανονισµό τέλη και δικαιώµατα των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων 

επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β∆ 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν∆ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως 

των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β∆ της 17/5-15/6/1959 «Περί 

οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για τη συντήρηση 

και λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού ναού. 

Άρθρο 21 

Τα τέλη και δικαιώµατα του δηµοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα: 

α. Τέλη Νεκροταφείων 

β. Τέλος ταφής 

γ. ∆ικαίωµα χρήσης µνηµείου 

δ. Τέλη περιποίησης και καθαριότητας µνηµείου 

ε. Τέλος φύλαξης οστών 

στ. ∆ικαίωµα τέλεσης µνηµόσυνου 

ζ. Τέλος παραχώρησης οικογενειακού τάφου 

η. δικαίωµα ανακοµιδής 

Άρθρο 22 

Ύψος τελών και δικαιωµάτων 

Το ύψος των τελών και δικαιωµάτων παραµένει στο ύψος που έχει καθορισθεί µε την …………. 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χανίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Άρθρο 23 

Ισχύς του κανονισµού 

Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 

Χανίων και ολοκληρωθεί η δηµοσίευση του βάσει του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Άρθρο 24 

Αναπροσαρµογή τελών και δικαιωµάτων 

1. Τα τέλη και δικαιώµατα που προβλέπει ο παρών κανονισµός 

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της οικονοµικής 

επιτροπής. 

2.  Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρµογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος της, η 

αναπροσαρµογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί ∆.Κ.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον παραπάνω κανονισµό δηµοτικών κοιµητηρίων (Σούδας, Τσικαλαριών, 

Βαµβακόπουλου, Κουνουπιδιανών, Χωραφακίων, Μουζουρά). 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. 
            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ  ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ  16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 31. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 
2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ∆ΙΩΤΑΚΗΣ  18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ 

4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ 35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ 

7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ 

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ  38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ  24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ  39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 25. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ  40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ 

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ  27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ 42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ 

13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ 43. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ  
15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ 30. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ  

                             Ακριβές αντίγραφο  

Η  Γραµµατέας 

 

                                                                Γεωργία ∆ρακακάκη 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗ5-3ΥΟ


