
 1

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
              (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:    17/2013 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
Αριθμός Απόφασης:     287  /2013   Περίληψη 
 

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων. 
 

 
 Στο Ωραιόκαστρο  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  10η του μήνα    
Σεπτεμβρίου   έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα  4 μ.μ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση, 
ύστερα από την αριθμ.   28282/6 - 9 - 2013 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου, που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο  είκοσι 
επτά  (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι     (20 ) μέλη . 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Δεληπάλα Δάφνη  Πρόεδρος Δ.Σ 
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου  
Γραμματέας Δ.Σ 
3) Λαζαρίδης Γεώργιος 
4) Δούμπαλας Κυριάκος  
5) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου 
6) Μαρμαρίδης Σταύρος 
7) Παρισόπουλος Γεώργιος 
8) Τσιτσικλής Γεώργιος 
9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος 
10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος 
11) Παπαχρήστος Νικόλαος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
2) Ζάϊκος Λεωνίδας 
3) Αντωνιάδης Σάββας 
4) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος) 
5) Ιωσηφίδης Κυριάκος 
6) Ντότση Πασχαλίνα 
7) Καραστερίου Ευάγγελος 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
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12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος 
13) Παπακώστας Χαράλαμπος 
14) Τσακαλίδου Δέσποινα 
15) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
16) Παρπόρης Φώτιος  
17) Γαβότσης Αστέριος 
18) Καρασαββίδης Δημήτριος 
19) Καρύδης Αθανάσιος  
20) Θεμελής Άγγελος 
 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΔΡΥΜΟΥ Πουλέκας Γεώργιος  παρών 
ΛΗΤΗΣ Παπαγεωργίου Καλλιόπη απούσα 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσακαλίδης Θεόδωρος παρών 
 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μοσχόπουλος Αθανάσιος παρών 
ΜΕΣΑΙΟΥ Φωτιάδης Σάββας απών 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Τσαλίδης Γεώργιος παρών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγος Χρήστος παρών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Καρκάρης Στέλιος παρών 
 

Στη συνεδρίαση  προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Σαραμάντος Δημήτριος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ο οποίος και παρέστη. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης 
Χαράλαμπος   για την τήρηση των πρακτικών. 
 
 Ετέθησαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης επτά (7) θέματα  εκτός της 
ημερήσιας διάταξης για τα οποία ομόφωνα τα μέλη του συμβουλίου αποφάσισαν να 
συζητηθούν. 
 
 Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 4ο Ε.Η.Δ, 30ο Η.Δ, 1ο-3ο Ε.Η.Δ, 
5ο-7ο Ε.Η.Δ, 1ο-27ο Η.Δ, 29ο Η.Δ και τελευταίο το 28ο θέμα Η.Δ. 
 
 (Αποχώρησαν από την συνεδρίαση του Δ.Σ οι εξής: ο Δ.Σ Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 
30ο θέμα, ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Δημητρίου μετά το 30ο θέμα, ο Δ.Σ Παρπόρης Φώτιος μετά το 4ο 
θέμα Ε.Η.Δ., ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μελισσοχωρίου  Μοσχόπουλος Αθανάσιος μετά το 3ο θέμα Η.Δ και 
ο Πρόεδρος της Τ.Κ Ν. Φιλαδέλφειας Τσαλίδης Γεώργιος μετά το 4ο θέμα Ε.Η.Δ.). 
 
 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενη το   22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο και υπεύθυνο των Κοιμητηρίων κ. Δούμπαλα Κυριάκο ανέφερε τα 
εξής: 
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 Όπως είναι γνωστό με την υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 256/2012 απόφαση του Δ.Σ 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου μας. 
 Κατά την διάρκεια λειτουργίας του κανονισμού δημιουργήθηκαν διάφορα 
προβλήματα και δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα να κρίνεται σκόπιμο να γίνουν 
κάποιες τροποποιήσεις . 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 68/2013 απόφασή της 
εισηγείται-γνωμοδοτεί  προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο την τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συγκεκριμένα εισηγείται 
τις παρακάτω τροποποιήσεις: 
 
Α. Τροποποίηση της παραγράφου 1β του άρθρου 10 «Δικαίωμα ταφής σε 
οικογενειακό τάφο». 
 

Η παράγραφος 1β του άρθρου 10 στην  οποία ορίζεται ότι   «Στους κατ’ ευθεία 
γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, στα τέκνα με γάμο και χωρίς γάμο που 
αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον αρχικό δικαιούχο ή και από 
τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους συζύγους αυτών» 

 
Τροποποιείται ως εξής: 
 
«Στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, Ι.) στα τέκνα με 

γάμο και χωρίς γάμο που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον 
αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους συζύγους 
αυτών, καθώς και ΙΙ.) στα τέκνα των τέκνων τους καθώς και οι επόμενοι κατιόντες 
αυτών» 

 
 

Β. Τροποποίηση της παραγράφου 1δ του άρθρου 10 «Δικαίωμα ταφής σε 
οικογενειακό τάφο». 

 
Η παράγραφος 1δ του άρθρου 10 στην  οποία ορίζεται ότι   «Οι διαζευγμένοι 

σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με θάνατο 
δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον δεν είναι αρχικοί 
δικαιούχοι.  » 

 
Τροποποιείται ως εξής: 
 
«Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του 

προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφ’ 
όσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι. Επιτρέπεται  μόνο εφόσον υπάρχει γραπτή 
συναίνεση των κατιόντων (ενός εξ αυτών)». 
 

 
Γ. Προσθήκη νέας παραγράφου 8 στο άρθρο 5 «Ενταφιασμός νεκρών» η οποία 
ορίζει τα εξής: 
Επιτρέπεται η μεταφορά οστών από κοιμητήρια εκτός Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
υπάρχον τάφο των δημοτικών μας κοιμητηρίων (ατομικό ή οικογενειακό) , εφόσον 
παρέχεται γραπτή συναίνεση από τον/την εν ζωή σύζυγο και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει από συγγενείς με βάση την κληρονομική διαδοχή από το νόμο (ένας εξ αυτών) 
,τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τους κανόνες υγιεινής και εφόσον 
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παρέλθει τριετία από την αρχική ταφή , καταβάλλοντας μόνο το προβλεπόμενο τέλος 
που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος α. 

 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά οστών (τηρώντας όλες τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου και υγιεινής, εφόσον παρέλθει τριετία από την αρχική ταφή) από 
κοιμητήρια εκτός Δήμου Ωραιοκάστρου σε νέο τάφο των δημοτικών μας 
κοιμητηρίων , με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας στα 
δημοτικά Κοιμητήρια , το οποίο θα κρίνεται από τον Δήμαρχο και τους συναρμόδιους 
Αντιδημάρχους και την καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που 
ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος α έως και δ, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
 
Δ. Παράταση χρόνου ανακομιδής θανόντων του άρθρου 28 «Μεταβατικές 
διατάξεις» μέχρι και το έτος 2003. 
 
Παρατείνεται ο χρόνος ανακομιδής των θανόντων μέχρι και το έτος 2003 ως τις 
31/12/2015.  
 
Ε. Τροποποίηση του τμήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 «Χρόνος 
ανακομιδής»: 

Το σημείο της παραγράφου «Σε κάθε περίπτωση πριν την διενέργεια 
οποιασδήποτε ανακομιδής (οπότε και ουσιαστικά καταργείται ο οικογενειακός τάφος) 
είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης 
Κοιμητηρίων ή του αρμόδιου αιρετού προϊστάμενου .» 

 
   Τροποποιείται ως εξής: 
 

Σε κάθε περίπτωση πριν την διενέργεια οποιασδήποτε ανακομιδής (μονού ή 
οικογενειακού τάφου) είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου 
της Δ/νσης Κοιμητηρίων ή του αρμόδιου αιρετού προϊστάμενου .» 
 
ΣΤ. Τροποποίηση του άρθρου 11. «Δωρεάν διάθεση τάφων» 
 
 Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθενται οι λέξεις: «αλλά και για 
οποιαδήποτε άλλη ειδική περίσταση εφόσον παραστεί έκτακτη ανάγκη. Η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση του 
Δ.Σ που έπεται της ταφής»   
 
 
Ζ. Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 28«Μεταβατικές Διατάξεις» 
 

Λαμβάνοντς υπόψη την από 31-7-2013 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 
δικηγόρου μας κ. Δημήτρη Λαζίδη ,προστίθεται στο τέλος του άρθρου 28 η εξής 
παράγραφος :   

«Σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της ισότητας και για λόγους χρηστής 
διοίκησης,θα πρέπει οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου να αντιμετωπίζονται 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ,ως εκ τούτου η διάκριση που έκανε ο παλαιός κανονισμός 
κοιμητηρίων (ΑΔΣ 180/2009) του πρώην δήμου Ωραιοκάστρου και όριζε διαφορετικά 
τέλη για δημότες και μόνιμους κατοίκους  καταστρατηγούσε τις ανωτέρω αρχές 
.Επομένως  εξισώνονται τα τέλη ταφής των μόνιμων κατοίκων του δήμου 
Ωραιοκάστρου με αυτά Δημοτών που έχουν αποβιώσει από 1/1/2011 έως και την 
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έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού (δηλ την έγκριση του από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης), και θα πρέπει να διαγράφεται το υπερβάλλον  ποσό 
των 150,00 ευρώ που είχαν καταβάλλει,  εφ’ όσον ο θανών ήταν αποδεδειγμένα 
μόνιμος κάτοικος Ωραιοκάστρου (αποδεικνύεται με λογαριασμό Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης ή δήλωση εισοδήματος).»   
 
Η. Τροποποίηση του άρθρου 23. «Μνημεία» 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 στην  οποία ορίζεται ότι : «Τα μνημεία 
κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από την υπηρεσία 
του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» 
 

Τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Τα μνημεία κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από 
την υπηρεσία του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων και κατόπιν σχετικής αδειοδότησης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» 
 
Θ. Τροποποίηση του άρθρου 18. «Φύλαξη οστών» 
 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 στην  οποία ορίζεται ότι : «Με μέριμνα του Δήμου θα 
κατασκευαστούν οστεοφυλάκια σε όσα κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου δεν 
υφίστανται.» 
 

Τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Με μέριμνα του Δήμου θα κατασκευαστούν οστεοφυλάκια και χωνευτήρια σε όσα 
κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου δεν υφίστανται» 
 
 
Ι. Τροποποίηση της παραγράφου 1γ του  άρθρου 22. «Βιβλία» 
 
Η παράγραφος 1γ του άρθρου 18: «Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων.» 
 

Μετονομάζεται ως εξής: 
 
 «Βιβλίο και σχέδιο αλφαβητικού και χρονολογικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων» 
 
 
Κ. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του  άρθρου 7. «Τάφοι» 
 
Στο τέλος της παραγράφου 2  μετά το «…. ύψους τουλάχιστον 0,25μ περίπου.» 
προστίθενται  οι λέξεις: «Το δε ύψος του μνημείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5μ. 
από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 23.»   
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την 
παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κάλεσε το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  η οποία θα καταχωρηθεί  στα πρακτικά μετά 
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής  και έλαβε 
υπόψη του:  

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3. Την υπ’ αριθμ. 68/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
4. Τις διατάξεις των  άρθρων 75 περ. Ι β’ και  79 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ 
5. Τις διατάξεις των άρθρων  65, 73 , 76, 83, 84 και 94 του Ν. 3852/2010. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ της 24.9/20-10-1958 
7. Την υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Κοιμητηρίων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και την 
υπ’ αριθμ. 256/2012 απόφαση του Δ.Σ με την οποία τροποποιήθηκε ο 
Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων 

8. Τις διατάξεις της Ρ 4/315 Απόφασης, « περί όρων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων » 
(ΦΕΚ 476/20-4-73) αποτελεί δε Κανονιστική Διοικητική Πράξη, που έχει 
ισχύ ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 

 
 Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που τυγχάνουν εφαρμογής  
 Του ΑΝ 445/1968 « Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».  

            (ΦΕΚ 130/ Α). 
 Του ΑΝ 582/1968 « Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων».  

            (ΦΕΚ 225/ Α). 
 Της Απόφασης Α/5/1210/1978 των Υπουργείων Εσωτερικών και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων» 
( ΦΕΚ424/Β). 

 Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 
 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 Ελλάδας 

«Περί Ιερών Ναών και Κοιμητηρίων». (ΦΕΚ 1/Α). 
 Του ΒΔ 542/1961 « Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων 

βιβλίων και του τύπου αυτών». 
 Τ ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 

Δήμων  και Κοινοτήτων» και του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 « Περί των 
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  

 Του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
 Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του «Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου 
Ωραιοκάστρου» που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου , η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 256/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση-γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής (απόφαση 68/2013), ως εξής μετά και τις προτάσεις για αλλαγές που 
κατατέθηκαν από Συμβούλους: 

 
 

Α. Τροποποίηση της παραγράφου 1β του άρθρου 10 «Δικαίωμα ταφής σε 
οικογενειακό τάφο». 
 

Η παράγραφος 1β του άρθρου 10 στην  οποία ορίζεται ότι   «Στους κατ’ 
ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, στα τέκνα με γάμο και χωρίς γάμο 
που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον αρχικό δικαιούχο ή και 
από τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους συζύγους αυτών» 

 
Τροποποιείται ως εξής: 
 
«Στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, Ι.) στα τέκνα 

με γάμο και χωρίς γάμο που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον 
αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους 
συζύγους αυτών, καθώς και ΙΙ.) στα τέκνα των τέκνων τους καθώς και οι επόμενοι 
κατιόντες αυτών» 

 
 
 

Β. Τροποποίηση της παραγράφου 1δ του άρθρου 10 «Δικαίωμα ταφής σε 
οικογενειακό τάφο». 

 
Η παράγραφος 1δ του άρθρου 10 στην  οποία ορίζεται ότι   «Οι διαζευγμένοι 

σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με 
θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον δεν είναι 
αρχικοί δικαιούχοι.  » 

 
Τροποποιείται ως εξής: 
 
«Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση 

του προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς 
τάφους, εφ’ όσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι. Επιτρέπεται  μόνο εφόσον υπάρχει 
γραπτή συναίνεση των κατιόντων (ενός εξ αυτών)». 
 

 
Γ1. Προσθήκη νέας παραγράφου 8 στο άρθρο 5 «Ενταφιασμός νεκρών» η οποία 
ορίζει τα εξής: 
 

 Επιτρέπεται η μεταφορά οστών από κοιμητήρια εκτός Δήμου 
Ωραιοκάστρου σε υπάρχον τάφο των δημοτικών μας κοιμητηρίων (ατομικό ή 
οικογενειακό) , εφόσον παρέχεται γραπτή συναίνεση από τον/την εν ζωή σύζυγο και 
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σε περίπτωση που δεν υπάρχει από συγγενείς με βάση την κληρονομική διαδοχή από 
το νόμο (ένας εξ αυτών) ,τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τους 
κανόνες υγιεινής και εφόσον παρέλθει τριετία από την αρχική ταφή , καταβάλλοντας 
μόνο το προβλεπόμενο τέλος που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος α. 

 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά οστών (τηρώντας όλες τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου και υγιεινής, εφόσον παρέλθει τριετία από την αρχική ταφή) από 
κοιμητήρια εκτός Δήμου Ωραιοκάστρου σε νέο τάφο των δημοτικών μας 
κοιμητηρίων , με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας στα 
δημοτικά Κοιμητήρια , το οποίο θα κρίνεται από τον Δήμαρχο και τους συναρμόδιους 
Αντιδημάρχους και την καταβολή των αντίστοιχων τελών και δικαιωμάτων που 
ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος α έως και δ, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
 
Γ2. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5 «Ενταφιασμός 
νεκρών» 
Στο τέλος της παραγράφου 7 δηλ μετά το «……η προσκόμιση ,από τον 
ενδιαφερόμενο, της σχετικής απόδειξης πληρωμής» προστίθεται  η εξής 
παράγραφος : 
 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού πληρωμής που θα 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, δύναται να αντικατασταθεί με 
βεβαίωση του αρμοδίου αντιδημάρχου μετά από αυτοψία. 
 
 
Δ. Παράταση χρόνου ανακομιδής θανόντων πριν από το έτος 2004  του άρθρου 28 
«Μεταβατικές διατάξεις»,  μέχρι και το έτος 2015. 
 

Παρατείνεται ο χρόνος ανακομιδής των θανόντων πριν από το έτος 2004,  
μέχρι και την  31/12/2015.  
 
 
Ε. Τροποποίηση του τμήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 «Χρόνος 
ανακομιδής»: 

 
Το σημείο της παραγράφου «Σε κάθε περίπτωση πριν την διενέργεια 

οποιασδήποτε ανακομιδής (οπότε και ουσιαστικά καταργείται ο οικογενειακός τάφος) 
είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης 
Κοιμητηρίων ή του αρμόδιου αιρετού προϊστάμενου .» 

 
Τροποποιείται ως εξής: 

 
Σε κάθε περίπτωση πριν την διενέργεια οποιασδήποτε ανακομιδής (μονού ή 

οικογενειακού τάφου) είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του 
προϊσταμένου της Δ/νσης Κοιμητηρίων ή του αρμόδιου αιρετού προϊστάμενου .» 
 
 
ΣΤ. Τροποποίηση του άρθρου 11. «Δωρεάν διάθεση τάφων» 
 
 Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθενται οι λέξεις: «αλλά και για 
οποιαδήποτε άλλη ειδική περίσταση εφόσον παραστεί έκτακτη ανάγκη (π.χ ατόμων 
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αγνώστων στοιχείων , ατόμων που στερούνται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 
έγγραφα ,κλπ…). Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί το 
αργότερο σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ που έπεται της ταφής»   
 
 
Ζ. Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 28«Μεταβατικές Διατάξεις» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την από 31-7-2013 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 
δικηγόρου μας κ. Δημήτρη Λαζίδη ,προστίθεται στο τέλος του άρθρου 28 η εξής 
παράγραφος :   

Σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της ισότητας και για λόγους χρηστής 
διοίκησης, θα πρέπει οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Ως εκ τούτου η διάκριση που έκανε ο 
παλαιός κανονισμός κοιμητηρίων του πρώην δήμου Ωραιοκάστρου(ΑΔΣ 180/2009)  
και όριζε διαφορετικά τέλη για δημότες και μόνιμους κατοίκους  καταστρατηγούσε 
τις ανωτέρω αρχές .Επομένως  εξισώνονται τα τέλη ταφής των μόνιμων κατοίκων του 
πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου με αυτά των δημοτών του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου 
που έχουν αποβιώσει από 1/1/2011 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού (δηλ την έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
Θράκης).Επομένως θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό που ξεπερνάει τα 150,00 
ευρώ(που αντιστοιχεί στο δικαίωμα ταφής) και σε περίπτωση που έχει καταβληθεί, να 
επιστραφεί το επιπλέον ποσό(άνω των 150€) στους δικαιούχους, εφόσον ο θανών 
ήταν αποδεδειγμένα μόνιμος κάτοικος Ωραιοκάστρου. 
 
 
Η. Τροποποίηση του άρθρου 23. «Μνημεία» 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 στην  οποία ορίζεται ότι : «Τα μνημεία 
κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από την υπηρεσία 
του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» 
 

Τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Τα μνημεία κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από 
την υπηρεσία του νεκροταφείου, βάσει των σχεδίων και κατόπιν σχετικής 
αδειοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» 
 
 
Θ. Τροποποίηση του άρθρου 18. «Φύλαξη οστών» 
 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 στην  οποία ορίζεται ότι : «Με μέριμνα του Δήμου 
θα κατασκευαστούν οστεοφυλάκια σε όσα κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου δεν 
υφίστανται.» 
 

Τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Με μέριμνα του Δήμου θα κατασκευαστούν οστεοφυλάκια και χωνευτήρια σε όσα 
κοιμητήρια του διευρυμένου Δήμου δεν υφίστανται» 
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Ι. Τροποποίηση της παραγράφου 1γ του  άρθρου 22. «Βιβλία» 
 
Η παράγραφος 1γ του άρθρου 18: «Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου 
ενταφιαζομένων.» 

 
Μετονομάζεται ως εξής: 

 
 «Βιβλίο και σχέδιο αλφαβητικού και χρονολογικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων» 
 
 
ΙΑ. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του  άρθρου 7. «Τάφοι» 
 
Στο τέλος της παραγράφου 2  μετά το «…. ύψους τουλάχιστον 0,25μ περίπου.» 
προστίθενται  οι λέξεις: «Το δε ύψος του μνημείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
1,5μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 23.»   
 
 
ΙΒ. Τροποποίηση των παραγράφων 1.α και 1.γ των άρθρων 26 και 27 «Τέλη 
και δικαιώματα» και «Ύψος τελών και δικαιωμάτων» αντίστοιχα 
 
Οι παράγραφοι  1.α και 1.γ του άρθρου 26, στις οποίες ορίζονται:  
 
1.α Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
1.β Δικαίωμα δεκαετούς ταφής όσων είχαν καταγωγή από τον διευρυμένο Δήμο 
Ωραιοκάστρου (εγγραφή στα δημοτολόγια, αρχική δημοτικότητα). 
 
 
Τροποποιούνται ως εξής: 
 
1.α Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για δημότες και συζύγους δημοτών που είναι 
ενδεικτικά γραμμένοι στα δημοτολόγια του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
1.γ Δικαίωμα δεκαετούς ταφής όσων είχαν καταγωγή από τον διευρυμένο Δήμο 
Ωραιοκάστρου (αρχική δημοτικότητα, ή πρώην έγγραφή στα δημοτολόγια, ή εγγραφή 
στα δημοτολόγια των συγγενών πρώτου βαθμού  των θανόντων). 
 
 Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι παράγραφοι 1.α και 1.γ του  άρθρου 27 του 
κανονισμού ως προς το δικαίωμα δεκαετούς ταφής των παραπάνω αναφερομένων 
κατηγοριών μετά την τροποποίηση. 
 
 
 Την παραπάνω τροποποίηση  εγκρίνουν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. 
 
 H παραπάνω τροποποίηση του  κανονισμού κοιμητηρίων   ισχύει από την 
ψήφισή της , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και η απόφαση αυτή   θα υποβληθεί για 
έλεγχο νομιμότητας   στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.   
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 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. . 183/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 256/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 Περίληψη των παραπάνω τροποποιήσεων    να δημοσιευθεί σε  ημερήσια ή 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή εφημερίδα του Νομού, αυτούσια στην  ιστοσελίδα 
του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , καθώς και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης , σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  287  /2013 
 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.- 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
υπογραφή                        υπογραφές 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του  Δ. Σ    
  

 
 
        Δεληπάλα Δάφνη  
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