
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                            ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94/2013

              
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θηβαίων (σχετ. οι υπ’  

αιρθ. 55/2012 και 8/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)».

    

Στη Θήβα, σήμερα 27η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την 

με αριθμό πρωτ. 7887/22-3-32013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου 64 του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α'  87),  η  οποία 

επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  επί  σύνολο  33 
Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν  παρόντες  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  17  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος Δ.Βάθης (Τ.Κ.Υπάτου)
Δημ.Γιαννίκας Δ.Κουντούπης Χ.Κοκοντίνης (Τ.Κ.Αμπελοχωρίου)
Σ.Δρένιος Γ.Σδόνας Ευστ.Κεφαλάς (Τ.Κ.Ξηρονομής)
Π.Ζερικιώτης Γ.Σκαλής Αλκ.Κατσέλης (Τ.Κ.Νεοχωρακίου)
Ι.Κοντού Χ.τσίτρας Γ.Μητσάκης (Τ.Κ.Λεύκτρων)
Π.Μίχας Αικ.Χατζίνα Κ.Σοφός (Τ.Κ. Πλαταιών)
Αν.Νικολάου Ν.Σβίγγος Δ.Κατσέλη (Τ.Κ.Ελεώνος)
Ι.Παπαδημητρίου Π.Βενιζέλος
Ηλ.Πέτραινας Ευάγγ.Ζωγράφος
Αλ.Στάικος Κ.Κεφαλάς
Ν.Στρατέλος Δ.Μπατσούλης
Π.Τσαραμπάρης Π.Νίκας
Γ.Φίλος Θ.Νόκας
Αν.Χατζησταμάτης Στ.Χαλβατζής
Κ.Βενιζέλος Δ.Κουτσοδήμου
Αθ.Σκούμας Αντ.Τουλουμάκος
Λ.Κολιγιάννης
Ο  Δήμαρχος  Θηβαίων  κ.  Νικολάου  Σπυρίδων,  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Τσούγκα Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για 

την τήρηση των πρακτικών.

 O Πρόεδρος εισηγούμενος το  4ο  θέματος  της ημερησίας διατάξεως – κατά το οποίο ήδη 

έχουν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. : Στ.Χαλβατζής και Αικ.Χατζίνα, αναφέρει  ότι : 
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Με την υπ’αριθ. 28/2013 απόφασή μας είχε αναβληθεί η λήψη οριστικής απόφασης επί του 

ως  άνω  θέματος  και  είχε  παραπεμφθεί  εκ  νέου  αυτό  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής 

προκειμένου να διαμορφώσει σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ληφθούν 

προηγουμένως υπόψη οι Κανονισμοί που διέπουν τα Δημοτικά Κοιμητήρια των Τοπ.Κοινοτήτων 

του Δήμου Θηβαίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  με  την υπ’αριθ. 8/2013 ομόφωνη απόφασή της προέβη 

στις  παρακάτω  τροποποιήσεις  επι  του  σχεδίου  Κανονισμού  Λειτουργίας  Κοιμητηρίων 

Δ.Θηβαίων όπως είχε διαμορφωθεί αυτός με την  υπ’αριθ. 55/2012 απόφασή της. 

Ειδικότερα τροποποιείται  :

Α) το άρθρο 7 παρ. 4 ( ……..με απόφαση του Δημάρχου.) με την προσθήκη της πρότασης 

«Ειδικότερα για το κοιμητήριο του οικισμού Αλυκής λόγω περιορισμένης έκτασης απαιτείται 

και σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου.»   

Β) το άρθρο 12 παρ.2  και από ….οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος….. τροποποιείται με το, …. 

εν ώρα καθήκοντος…  

Γ) Άρθρο 28, τα τέλη και  τα δικαιώματα για την συντήρηση και  λειτουργία των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων καθορίζονταν σε τρείς κατηγορίες  και τροποποιείται ξεχωριστά για κάθε Δημοτική 

και Τοπική Κοινότητα».

Εξάλλου η Τοπ.Κοιν.Ξηρονομής με την υπ’αριθ. 2/2013 απόφασή της συμφωνεί με το σχέδιο 

κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δ.Θηβαίων και προτείνει τα παρακάτω : 

Α. Στο  Κοιμητήριο  του  Οικισμού  Παραλίας  Αλυκής  θα  ενταφιάζονται  μόνο  οι  μόνιμοι 

κάτοικοι του Παραλιακού Οικισμού εφόσον γίνει η επέκτασή του.

Β. Στο Κοιμητήριο του οικισμού της Ξηρονομής να ισχύουν :

1. Τα  τέλη  τάφου  να  παραμείνουν  ως  έχουν  δηλαδή  εξήντα  ευρώ  (60€)  στο  παλαιό 

κοιμητήριο και εκατόν είκοσι ευρώ (120€) στο νέο κοιμητήριο.

2. Μη εφαρμογή της τριετίας στα κοιμητήρια της Τοπικής Κοινότητας

3. Έκδοση  αδείας  από  το  Δήμο  και  επιβολή  τέλους  στους  εργολάβους  κατασκευής 

μνημείων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του σχεδίου του Κανονισμού μετά το πέρας της 

οποίας ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση τον Κανονισμό, όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις 

των δημοτικών συμβούλων, ο οποίος ψηφίζεται ομόφωνα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και 

τους παρευρισκόμενους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του 

Ν.3852/2010,  τις υπ’αριθ. 55/2012 και 8/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

την  υπ’αριθ.  2/2013  απόφαση  της  Τοπ.Κοιν.Ξηρονομής,  την  υπ’αριθ.  28/2013  απόφαση 

Δημοτ.Σ/λίου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
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 Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θηβαίων, ο 

οποίος έχει ως ακολούθως : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Αντικείμενο του Κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών των Κοιμητηρίων και 

καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την διοίκηση , τη διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων .

Άρθρο 1. 
Νομικός Χαρακτηρισμός.

1.  Τα  Κοιμητήρια  χαρακτηρίζονται  ως  πράγματα  εκτός  συναλλαγής.  Σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις  του  άρθρου  970  του  Αστικού  Κώδικα  μπορεί  να  αποκτάται  ιδιαίτερο  ιδιωτικό 

δικαίωμα ( ειδικό δικαίωμα ) επί ορισμένου χώρου ταφής (άρθρο 3 παρ.1 Α.Ν. 582/1968).

Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος  ταφής από το  Δήμο,  αποτελεί  διοικητικής φύσεως 

παραχώρηση  άδεια  χρήσεως  Δημοτικού  πράγματος.  Ο  χώρος  επί  του  οποίου  παρέχεται 

δικαίωμα  χρήσης  δεν  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  εκείνου  προς  τον  οποίο  έγινε  η 

παραχώρηση και ως εκ τούτου απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση προς τρίτους με πράξεις 

εν ζωή ή αιτία θανάτου δηλ. η μεταβίβαση του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κλπ) 

και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη κλπ) διαδόχους του (άρθρο 3 παρ.2 του Α.Ν. 586/68).

2. Η ταφή των  νεκρών γίνεται  υποχρεωτικά  μέσα στο  δημοτικό  νεκροταφείο  και  στους 

χώρους που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό (άρθρο 2 παρ.3 του Α.Ν. 582/1968 και άρθρο 

1 και 2 του Α.Ν. 445/1968).

Η ταφή των  νεκρών  επιτρέπεται  να  γίνει  μετά  δώδεκα  (  12  )  ώρες  από  τον  νόμιμα 

πιστοποιημένο θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτήν.

Άρθρο 2. 
Περιγραφή.

Τα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων είναι  σε αριθμό  21  και έχουν ως εξής :

1. Δημοτική ενότητα Θήβας

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Αναλήψεως» είναι στην περιοχή Μοσχοποδίου, ανατολικά της 

πόλης και έχει έκταση 51.311.56 τετραγωνικών μέτρων. 

Η  έκταση  αυτή  περιήλθε  στο  Δήμο  μετά  από  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  ιδιωτικών 

ιδιοκτησιών, για το σκοπό ιδρύσεώς του.

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).
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β) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Στυλιανού

γ) από τα οστεοφυλάκια και βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους .

δ) από το κτίριο εξυπηρέτησης (κυλικείο).

ε)  από  το  κτίριο  που  εξυπηρετεί  το  ανθοπωλείο  και  βρίσκεται  επί  της  α΄  εισόδου  του 

κοιμητηρίου. 

στ) από το χώρο Δημοτικού χωνευτηρίου

• Δημοτικό  Κοιμητήριο  «Ταχίου» είναι  στην  περιοχή ¨΄  Τάχι¨  και  έχει  έκταση  6.400 

τετραγωνικών μέτρων . 

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Πυριού» είναι στην περιοχή ¨Πυρί ¨ .

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Σοφίας 

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Αμπελοχωρίου» είναι στην τοπική κοινότητα Αμπελοχωρίου . 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Ελεώνα» είναι στην τοπική κοινότητα Ελεώνα. 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής 

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Νεοχωρακίου» είναι στην τοπική κοινότητα Νεοχωρακίου . 

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Κυριακής  

  

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Υπάτου» είναι στην τοπική κοινότητα Υπάτου. 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής 

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Μουρικίου» είναι στην τοπική κοινότητα Μουρικίου. 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου

γ) από τα οστεοφυλάκια .

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Πλατανακίου» είναι στην τοπική κοινότητα Πλατανακίου . 

Αποτελείται :
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α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής .     

2. Δημοτική ενότητα      Βαγίων  

• Δημοτικό Κοιμητήριο Βαγίων είναι στην περιοχή ¨Κασνέσι¨ της Δημοτικής Κοινότητας 

Βαγίων. 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Κωνσταντίνου

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Βαγίων» είναι στην Δημοτική Κοινότητα Βαγίων.

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου.

           

3. Δημοτική Ενότητα Θίσβης

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Θίσβης» είναι στην τοπική κοινότητα Θίσβης 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Χωστίων» είναι στην τοπική κοινότητα Χωστίων.

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

           β) από τα οστεοφυλάκια. 

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Δομβραίνας» είναι στην τοπική κοινότητα Δομβραίνας.

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκεύης.

• Δημοτικά  Κοιμητήρια  «Ξηρονομής» και  οικ.  Αλυκής  είναι  στην  τοπική  κοινότητα 

Ξηρονομής 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Ελλοπίας» είναι στην τοπική κοινότητα Ελλοπίας.

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

4. Δημοτική ενότητα Πλαταιών

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Πλαταιών» είναι στην τοπική κοινότητα Πλαταιών

 Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδας.
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• Δημοτικό Κοιμητήριο «Καπαρελλίου» είναι στην τοπική κοινότητα Καπαρελλίου 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

           β) από τα οστεοφυλάκια

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Λεύκτρων» είναι στην τοπική κοινότητα Λεύκτρων Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Μελισσοχωρίου» είναι στην τοπική κοινότητα Μελισσοχωρίου 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

• Δημοτικό Κοιμητήριο «Λουτουφίου» είναι στην τοπική κοινότητα Λουτουφίου 

Αποτελείται :

α) από τους χώρους ταφής ( ταφικά τετράγωνα ).

β) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου

γ) από βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο.

Άρθρο 3. 
Νομικό Πλαίσιο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου (Κ.Λ.Δ.Κ) εκδίδεται βάσει των 

διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (3463/2006) και του 

αρ.4 παρ1. του ΑΝ 582/68 ″Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων″ όπου ορίζεται , ότι 

″τα δικαιώματα ταφής και η εν γένει λειτουργία των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων 

ρυθμίζονται δια κανονισμού ψηφιζόμενου υπό του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά 

τας περί αυτών ισχύουσας ειδικάς διατάξεις″ , αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που 

έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

1. Του Α.Ν. 445/1968 (ΦΕΚ 130/Α/68) περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών.

2. Του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α/68) ΠερίΔημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων.

3. Του  Π.Δ.  933/1975  περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίο  κείμενο  νόμου  των  ισχυουσών 

διατάξεωντου ΔΚΚ.

4. Των διατάξεων του Π. Δ/τος 210/1975 περί ταριχεύσεως , μεταφοράς και ταφής νεκρών.

5. Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.

6. Του Ν.547/1977 (ΦΕΚ 56/Α/77) περί διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης Ιερών 

Ναών Κοιμητηρίου.

7. Της Α5/1210/19.4.78 (ΦΕΚ 424/Β/78) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων.
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8. Του άρθρου 11 του Ν.  Διατάγματος 318/1969 περί βεβαιώσεως και  εισπράξεως των 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και από κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου που δεν έχει 

καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.

9. Του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου.

10. Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 

171/Α).

11. Του Β.Δ. 542/1961 Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του 

τύπου αυτών (ΦΕΚ 136/Α).

12.  Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006).

13. Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 και 145/Α).

14. Του Ν. 3852/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

15. Τον παρόντα κανονισμό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β’ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 4.
 Ενταφιασμός νεκρών.

1.  Η ταφή νεκρών και η ανακομιδή γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.  Στα Δημοτικά Κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δημοτική του περιφέρεια, 

πρόσωπα ανεξαρτήτως δημοτικότητας , εθνικότητας ή θρησκεύματος. 

3.  Για την ταφή του νεκρού απαιτείται να προσκομιστεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου η 

άδεια ταφής που χορηγείται  από το δήμαρχο και  καταχωρείται  στο σώμα της  ληξιαρχικής 

πράξης  θανάτου  ή  η  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  ή  ιατρικής  βεβαίωσης  προκειμένου  περί 

θνησιγενών βρεφών.

4. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του νεκροταφείου και σε ιδιωτικούς χώρους 

εκτός  των  Μοναστηρίων  και  των  Ησυχαστηρίων  καθώς  και  των  περιβόλων  ιδρυμάτων 

προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο 

ίδρυμα και για τις περιπτώσεις που προβλέπει νόμος.

5.  Ως χώρος ταφής ιερωμένων χαρακτηρίζεται αυτός όπισθεν του Ιερού του Ναού.

Άρθρο 5. 
Τάφοι.

1. Οι  παραχωρημένοι  χώροι  (τάφοι)  για  την  ταφή  των  νεκρών  μέσα  στα  Δημοτικά 

Κοιμητήρια που διατίθενται  για  τάφους Τιμητικούς,  Διαρκούς χρήσεως  (οικογενειακοί)  και 
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Τριετούς ταφής, καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενα από 

τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και εγκρινόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.  Η  υπηρεσία  Νεκροταφείων  υποχρεούται  στην  πιστή  εφαρμογή  αυτών  των 

σχεδιαγραμμάτων στους χώρους και καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και την ρυμοτομία 

των χώρων επιτρέπεται .

3.  Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου εκτός του εγκεκριμένου ταφολογίου και  σε 

βάρος της ρυμοτομίας παρά μόνο με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και για σοβαρούς 

λόγους .

4.  Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο που εκπονηθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .

5. Οι τάφοι μετά την 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.

6. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0.50μ. τουλάχιστον , που θα μετράτε από τα 

όρια της εκσκαφής.

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

ανθεκτικό υλικό.

8. Επιτρέπεται η ταφή για τρία (3) χρόνια σε τάφο του χώρου διαρκούς χρήσεως, που δεν 

έχει παραχωρηθεί, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος τάφος τριετούς χρήσεως, ύστερα από έγγραφη 

εντολή του Δημάρχου.

Άρθρο 6. 
 Δωρεάν διάθεση τάφων

1. Με απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί  να  παραχωρούνται  τάφοι  δωρεάν, 

τιμής  ένεκεν,  σε  διατελέσαντες  Δημάρχους,  Βουλευτές,  Υπουργούς,  Πρωθυπουργούς, 

Ακαδημαϊκούς δασκάλους και πρόσωπα παγκοσμίου κύρους καταγόμενους από την πόλη της 

Θήβας καθώς και σε δημότες της πόλης οι οποίοι συνεισέφεραν τα μέγιστα υπέρ αυτής. Τα 

παραπάνω ισχύουν και για αξιωματικούς εν ενεργεία και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των  Σωμάτων  Ασφαλείας  οι  οποίοι  έπεσαν  σε  ώρα  καθήκοντος.  Ο  χρόνος  του  δωρεάν 

ενταφιασμού και  κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αποφασίζεται  με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
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Η  παραχώρηση  γίνεται  για  την  ταφή  αποκλειστικά  του  τιμώμενου  προσώπου,  δεν 

αναγνωρίζεται  δε  δικαίωμα  ταφής  στους  τάφους  σε  συγγενικά  του  τιμώμενου  πρόσωπα, 

οποιουδήποτε βαθμού συγγένειας.

Οι τιμητικοί τάφοι θα διατίθενται για μια 20ετία.

Άρθρο 7. 
Παραχώρηση τάφων διαρκούς χρήσεως (οικογενειακοί τάφοι)

1. Υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρούνται χώροι στα Δημοτικά Κοιμητήρια προς σύσταση 

οικογενειακών τάφων υπό τον όρο της καταβολής αναλογούντος δικαιώματος που καθορίζεται 

από τον κανονισμό λειτουργίας , υπό την βασική προϋπόθεση ότι δεν γίνεται σε βάρος του 

αναγκαίου  για  ταφή  των  νεκρών  χώρου  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  κανονική  λειτουργία  του 

Κοιμητηρίου (άρθρο 7 Διάταγμα 28/03/1834). 

Σε  περίπτωση  επέκτασης  των  ανωτέρω κοιμητηριών,  μπορεί  μετά  από  απόφαση  του 

Τοπικού  Συμβουλίου  κάθε  Δημοτικής-  Τοπικής   κοινότητας  και  τη  σύμφωνη  γνώμη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι με την καταβολή του ποσού 

που αναφέρεται στο άρθρο 28, καθώς τις λοιπές διατάξεις περί των οικογενειακών τάφων του 

παρόντος.

2. Υπάρχει  η  δυνατότητα  παραχώρησης  οικογενειακού  τάφου σε  ετεροδημότη  μετά  τον 

θάνατό  του κατόπιν αιτήσεως  από συγγενή Α΄ βαθμού  του θανόντα,  ο οποίος (συγγενής) 

πρέπει να είναι δημότης Θηβαίων. Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους του 

παρόντος άρθρου . 

3. Η σύσταση και  η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται  και  γίνεται  μόνο στο 

όνομα του αιτούντος αποκλειστικά (άρθρο 3 Α.Ν. 582/1968), θεωρείται δε ολοκληρωμένη και 

τελειωμένη από την καταβολή  στο  Δημοτικό  Ταμείο  του  σχετικού δικαιώματος  (τριπλότυπο 

είσπραξης) και της εκδόσεως παραχωρητηρίου πράξεως με απόφαση Δημάρχου.

Στο διάστημα μεταξύ πληρωμής και τελειώσεως της παραχωρήσεως ο ενδιαφερόμενος 

έχει δικαίωμα τριετούς χρήσεως.

4. Η σύσταση οικογενειακού τάφου γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία :

Εκείνος  που  επιθυμεί  την  παραχώρηση  από  το  Δήμο  δικαιώματος  χρήσεως 

οικογενειακού τάφου ( διαδοχικής ταφής), πρέπει να υποβάλει στο Δήμο  ( Τμήμα Εσόδων – 

Περιουσίας & Προμηθειών – Υπηρεσιών ) σχετική αίτηση στην οποία ζητείται η παραχώρηση. Η 

αίτηση διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Νεκροταφείου για να αναφέρει με την επιστροφή, αν 

υπάρχει χώρος και σημειώνει το τετράγωνο, αριθμό κλπ. του τάφου, καθώς και κάθε χρήσιμη 

πληροφορία και λεπτομέρεια.

Το τμήμα Εσόδων – Περιουσίας & Προμηθειών – Υπηρεσιών μετά την επιστροφή σε αυτό 

της αιτήσεως και την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο της αξίας του τάφου, υποβάλει αίτηση 
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με το τριπλότυπο του Δημοτικού Ταμείου στον Δήμαρχο για την έγκριση της παραχωρήσεως σε 

αυτόν που τη ζητάει.

Η παραχώρηση από τον Δήμο οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσεως και η απόκτηση 

του  δικαιώματος  από  τους  ενδιαφερόμενους  γίνεται  με  απόφαση  του  Δημάρχου.  Για   το 

Κοιμητήριο του Οικισμού Αλυκής λόγω περιορισμένης έκτασης ενταφιάζονται μόνο οι   μόνιμοι 

κάτοικοι Αλυκής μετά και από απλή γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου. Κατά την επιλογή των 

τάφων προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων έναντι ετεροδημοτών και 

τηρείται  υποχρεωτικά  η  χρονολογική  σειρά  που  υποβλήθηκαν  οι  αιτήσεις  από  τους 

ενδιαφερόμενους.

5. Σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  αχρήστευσης  του  Κοιμητηρίου,  δεν  υπάρχει  καμία 

υποχρέωση σε βάρος του Δήμου για την μεταφορά των οικογενειακών τάφων με τα μνημεία που 

υπάρχουν επάνω σε αυτούς, σε άλλο Κοιμητήριο . 

6. Η παραχώρηση χώρου στα Δημοτικά Κοιμητήρια για τη σύσταση οικογενειακών τάφων 

με την καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα, δεν αποτελούν περιουσιακό 

στοιχείο  εκείνων  στους  οποίους  παραχωρήθηκε,  ούτε  είναι  επιδεκτικοί  οποιασδήποτε 

μεταβιβάσεως προς τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου.

7. Μπορεί να φιλοξενηθεί οποιοσδήποτε για τριετή χρήση, αν το ζητήσει ο δικαιούχος του 

τάφου,  με  έγγραφη  δήλωση  του,  αφού  καταβληθεί  στο  Δήμο  το  ανάλογο  δικαίωμα  που 

καθορίζει ο Κανονισμός.

Άρθρο 8. 
Δικαιούχοι τάφων διαρκούς χρήσης (οικογενειακών )

1. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου , αποκλειστικό δικαίωμα ταφής στους

οικογενειακούς τάφους έχουν :

α) Το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η παραχώρηση.

β) Ο΄/ Η΄ σύζυγος της /του.

γ) Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτού.

δ) Οι κατευθείαν γραμμή κατιόντες αυτού.

ε) Τα νόμιμα , θετά νομιμοποιηθέντα αναγνωρισθέντα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετηθέντα 

τέκνα του μετά των συζύγων και οι κατιόντες των τέκνων

στ)  Ο  πατέρας  και  η  μητέρα  του/της  συζύγου  της/του  (πεθερός-πεθερά)  του  αρχικού 

δικαιούχου.

η) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια εφόσον υπάρχει έγγραφη 

συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του 

συζύγου της ή της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού .(άρθρο 3 του Α.Ν. 582/1963)
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2.  Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από τη λύση του 

προηγούμενου , από θάνατο ,δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς 

τάφους.

3.  Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιασμένων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με 

έγγραφο  δημόσιας  ή  δημοτικής  αρχής  ή  από  ένορκη  βεβαίωση  δύο  μαρτύρων  ενώπιον 

αρμόδιας αρχής.

Εάν  δεν  προσκομιστεί  τέτοιο  έγγραφο  η  υπηρεσία  ενεργεί  την  εκταφή  μετά  την 

παρέλευση τριετίας από τον ενταφιασμό.

4.  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση να επιτραπεί η 

αναγνώριση  δικαιώματος  ταφής  σε  οικογενειακό  τάφο  και  προσώπων  συνδεδεμένων  με  τον 

αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος 

ή  αγχιστείας  ή  και  φιλικά  ύστερα  από  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του  αρχικού 

δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του. Στην 

περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα, τέλος φιλοξενίας ,όχι μικρότερο 

από το μισό εκείνου που απαιτείται για τη σύσταση του οικογενειακού τάφου. (άρθρο 3 παρ. 3 

ΑΝ 582/68)

Αυτή η αναγνώριση παρέχει δικαίωμα χρήσεως μόνο στο πρόσωπο που αφορά και όχι 

στον ή στην σύζυγο ή στους ανιόντες και κατιόντες αυτού.

5.  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 ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία. Ο δε βαθμός συγγένειας αποδεικνύεται όπως στην 

περίπτωση της παραγράφου που αναφέραμε παραπάνω.

6. Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση κατάργησης του Κοιμητηρίου.

7.  Οι δικαιούχοι οικογενειακών ταφών οφείλουν να συντηρούν αυτούς σε καλή κατάσταση 

ώστε να διασφαλίζεται η καλαίσθητη εικόνα του νεκροταφείου.

8. Σε  περίπτωση  δημιουργίας  νέου  κοιμητηρίου  σε  μία  από  τις  παραπάνω  δημοτικές 

ενότητες  του  άρθρου  2  όσοι  έχουν  θεμελιώσει  δικαίωμα  οικογενειακού  τάφου  στο  παλαιό 

Κοιμητήριο, τους παραχωρείται νέος αντίστοιχων θέσεων .

Άρθρο 9. 
Ταφή σε οικογενειακούς τάφους

1.  Η ταφή νεκρού σε οικογενειακό τάφο γίνεται με ενέργειες του δικαιούχου του χώρου, ο 

οποίος φροντίζει για την προετοιμασία της χωρίς δυσκολία τοποθετήσεως  του φέρετρου με τον 

νεκρό στον οικογενειακό τάφο ή την ανόρυξη του τάφου. 

Οι ενέργειες αυτές γίνονται με την επίβλεψη της υπηρεσίας του Κοιμητηρίου χωρίς αυτή 

να έχει ανάμειξη ή ευθύνη σε αυτές.
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Άρθρο 10. 
Ανυπαρξία ή παραίτηση οικογενειακού τάφου

1. Η χρήση  οικογενειακών  τάφων  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  δικαιούχος  χρήσεως 

επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο με την παρέλευση τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό.

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχου ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους 

(με γενική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες ) να καταθέσουν μέσα σε 

τακτική προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προ τον αρχικό δικαιούχο. 

Στη συνέχεια ο Δήμος προχωράει στην ελεύθερη διάθεση του κατά τις διατάξεις  του 

παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο τάφος έχει δομηθεί γίνεται αποτίμηση της αξίας των 

κτισμάτων  του  τάφου  από  την  αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  και  την  αξία  αυτών 

πληρώνει ο ενδιαφερόμενος που θέλει να του παραχωρηθεί.

Τα δε οστά που υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο του οποίου οι δικαιούχοι εξέλιπαν 

φυλάσσονται σε ειδικό κενοτάφιο επί τριετία μετά την λήξη της οποίας τοποθετούνται στο κοινό 

χωνευτήριο.

2.  Οι διατάξεις για την ελεύθερη διάθεση τάφων δεν εφαρμόζονται αν στους τάφους είναι 

θαμμένα  ιστορικά  πρόσωπα  και  αν  οι  τάφοι  χαρακτηρίζονται  ύστερα  από  εισήγηση  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σαν καλλιτεχνικά 

έργα, τύμβοι,  οπότε ο τάφος δεν μπορεί να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται συντηρείται και 

παραμένει στο Δήμο στο διηνεκές. Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως ιστορικού, αποφασίζει το 

Δημοτικό Συμβούλιο.

3.  Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν 

χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη της αρχικά παραχωρημένης, τότε 

επιστρέφεται αυτή αυτοδικαίως στο Δήμο, ο οποίος την μετατρέπει σε τάφο εφόσον προσφέρεται 

προς τούτο, τον οποίο χρησιμοποιεί και διαθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αν η επιπλέον έκταση δεν προσφέρεται  για  τη  δημιουργία τάφου τότε  ο  δικαιούχος 

υποχρεούται  στην  καταβολή  δικαιώματος  για  την  επιπλέον  έκταση  που  καθορίζεται  με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο διαχωρισμός γίνεται με δαπάνες του Δήμου.

Σε  περίπτωση  που  οι  υπόχρεοι  προς  πληρωμή  αρνούνται  την  καταβολή  για  την 

παραπάνω έκταση τότε η υπόθεση έρχεται προς απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο . 

4. Για  τις  περιπτώσεις  των  τάφων  τις  παρ.  1  προτιμούνται  κατά  την  παραχώρηση  οι 

κληρονόμοι  από  διαθήκη  ή   οι  κοντινοί  συγγενείς,  αν  το  ζητήσουν,  αφού  καταβάλουν  τα 

ανάλογα δικαιώματα για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου, με τον όρο ότι θα διατηρήσουν 

τις στον τάφο υπάρχουσες επιγραφές και θα διαφυλάξουν τα οστά των προηγούμενων νεκρών 

που έχουν ενταφιασθεί στον τάφο αυτό.
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5.  Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για οποιαδήποτε αιτία και κυρίως για εξυπηρέτηση 

λειτουργικών αναγκών του Κοιμητηρίου ,παραχωρείται στο ίδιο τμήμα ή σε ανάλογο αντίστοιχος 

χώρος για σύσταση τάφου με δαπάνες του Δήμου και αντίστοιχη εισήγηση της υπηρεσίας και 

απόφαση της Οικονομικής  επιτροπής.

6. Δεν επιτρέπεται και ούτε δεσμεύει τον Δήμο διάθεση τάφου οικογενειακού με διάταξη 

τελευταίας επιθυμίας.

7. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση περιέχονται 

στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Η παραίτηση από την χρήση μπορεί να γίνει με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το 

γνήσιο της υπογραφής ή με Συμβολαιογραφική Πράξη και τελειώνει με απόφαση Δημάρχου.

8.  Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως τάφων χωρίς την καταβολή των τελών και δικαιωμάτων 

για  τρία  (3)  έτη,  η  υπηρεσία  υποχρεούται  εντός  προθεσμίας  ενός  έτους  να  καλέσει  τους 

χρησάμενους τέτοιων τάφων για την νομιμοποίησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

αλλιώς διατίθενται ελεύθερα από τον Δήμο, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή 

φέρονται ως οικογενειακοί .

Άρθρο 11.
 Ταφή σε τάφους τριετούς χρήσεως

1. Η ταφή σε τάφους τριετούς χρήσεως γίνεται μόνο με την καταβολή του προβλεπόμενου 

απο το άρθρο 28 ποσού για δικαίωμα ταφής.

Άρθρο 12.  
Ταφή απόρων ατόμων,  αζήτητων νεκρών και νεκρών άλλων δογμάτων ή θρησκειών.

1. Οι άποροι ,κατόπιν προσκομίσεως νομίμου πιστοποιητικού απορίας ή από βεβαίωση του 

Δημάρχου όταν έχει προσωπική αντίληψη, δεν θα επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τέλος και 

ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφο τριετούς χρήσεως.

2. Τα παιδιά κάτω τον τεσσάρων (4) ετών δεν θα επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τέλος και 

ενταφιάζονται και εκταφιάζονται δωρεάν . 

3. Τα παιδία από πέντε (5) ετών έως και δεκαπέντε (15) ετών , θα επιβαρύνονται το ποσό 

που ισχύει για το δικαίωμα τριετούς ταφής.

4. Η ταφή αυτών που έχουν πεθάνει  στην περιοχή του  Δήμου και  δεν  είναι  δυνατή η 

ανεύρεση συγγενών, γίνεται δωρεάν, κατόπιν εγγράφου του Νοσοκομείου ή της Αστυνομικής 

αρχής.
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5. Η ταφή ατόμων άλλων δογμάτων ή θρησκειών γίνεται χωρίς διάκριση, σύμφωνα με το 

δόγμα ή τη θρησκεία του νεκρού και τις διατάξεις του κανονισμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ’
Άρθρο 13   

Χρόνοι ανακομιδής

1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους τριετούς ταφής ενεργείται μετά 

την παρέλευση τριετίας από την ταφή.

2. Η  ανακομιδή  των  οστών  νεκρών  που  ενταφιάσθηκαν  σε  οικογενειακούς  τάφους, 

ενεργείται επίσης μετά την πάροδο τριετίας από την ταφή.

3. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πριν να παρέλθει η 

τριετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

4. Για την  παρακολούθηση των φιλοξενουμένων νεκρών σε οικογενειακό τάφο, η υπηρεσία 

του κοιμητηρίου πρέπει να τηρεί βοηθητικό βιβλίο με τα στοιχεία του τάφου, του νεκρού και 

την ημερομηνία ταφής.

5. Η υπηρεσία του Κοιμητηρίου είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί εγγράφως στους συγγενείς 

του  νεκρού  την  ημερομηνία  εκταφής-ανακομιδής  ,  εφόσον  οι  συγγενείς  δεν  ενδιαφερθούν 

αυτοβούλως για την εκταφή.

Μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη λήξη της τριετίας  εάν οι συγγενείς δεν έρθουν σε 

συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  για  την  ανακομιδή  των  οστών  ή  την  παράταση  της  ταφής  η 

αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην ανακομιδή των οστών χωρίς την παρουσία των οικείων και 

εναποθέτει τα οστά στον κοινό τάφο του Κοιμητηρίου, στο χωνευτήριο.

Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου , που χρησιμοποιείται για 

την τοποθέτηση οστών ανακομιζόμενων νεκρών.

Άρθρο 14 
 Παράταση ανακομιδής

1. Η παράταση ταφής πέραν της τριετίας δεν χορηγείτε, παρά μόνο μετά από αίτηση των 

συγγενών του νεκρού και εφόσον γίνει αποδεκτή με απόφαση δημάρχου, η οποία θα αναφέρει 

την διάρκεια και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν οι συγγενείς και η αρμόδια υπηρεσία 

βεβαιώσει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα χώρου.

2. Παράταση της ανακομιδής των νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους 

επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων 

Για την συγκατάθεση απαιτείται η υποβολή στο Δήμο γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 

αναφέρεται και ο χρόνος παραμονής του νεκρού στον τάφο μετά την πάροδο της πενταετίας.

Άρθρο 15 
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 Διαδικασία ανακομιδής

1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών ενεργείται σύμφωνα προς 

την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.

2. Η ανακομιδή ενεργείται με την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής χωρίς να είναι 

απαραίτητη, η αποστολή ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου.

3. Κατά την ανακομιδή μπορούν να παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων.

4. Για την ανακομιδή των οστών των  ταφέντων νεκρών, για μια τριετία σε οικογενειακούς 

τάφους, απαιτείται  η παρουσία των συγγενών του νεκρού και των δικαιούχων των τάφων.Σε 

περίπτωση αρνήσεως των συγγενών για  να κάνουν την εκταφή ,  για  να γίνει  αυτή αρκεί  η 

παρουσία ενός μόνο από τους δικαιούχους του οικογενειακού τάφου. Αν ο δικαιούχος του 

οικογενειακού  τάφου  αρνείται  να  προσέλθει,  καλούμενος  από  την  υπηρεσία,  για  την 

υπηρεσιακή  ανακομιδή  των  οστών  του  ενταφιασθέντος  για  τρία  χρόνια,  υποχρεούται  να 

καταβάλει δικαίωμα παρατάσεως ή ανακομιδής .

Υπόχρεοι  για  την  καταβολή  των  ανάλογων  δικαιωμάτων  στο  Δήμο  είναι  τόσο  ο 

δικαιούχος του τάφου όσο και οι συγγενείς του νεκρού. 

5. Σε περίπτωση παράτασης της ανακομιδής νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο, 

υπόχρεοι για την καταβολή των ανάλογων δικαιωμάτων στο Δήμο είναι τόσον ο δικαιούχος του 

τάφου όσο και οι συγγενείς του νεκρού.

Η χρήση  του  οικογενειακού  τάφου  αναστέλλεται  για  όσο  χρόνο  δεν  τακτοποιείται  η 

ανωτέρω οφειλή.

6. Απαγορεύεται η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακομιδή των οστών εντός 

αυτών, ταφέντων νεκρών σε περίπτωση απουσίας των δικαιούχων των τάφων τούτων εκτός εάν 

έχουν εκλείψει όλοι οι δικαιούχοι.

7. Οποιαδήποτε ιατροδικαστική εξέταση που θα αφορά τα οστά τα οποία ευρίσκονται εντός 

των Κοιμητηρίων θα γίνεται μετά από άδεια αρμοδίου Εισαγγελέως.

8. Η  ανακομιδή  από  την  υπηρεσία  γίνεται  με  την  επίβλεψη  του  προϊσταμένου  του 

κοιμητηρίου,  ο  οποίος  φροντίζει  με  δική  του  ευθύνη  για  τη  μεταφορά  και  φύλαξη  των 

μαρμάρων και αντικειμένων που βρίσκονται στους τάφους. Οι συγγενείς που βρίσκονται στην 

εκταφή μπορούν  να  παραλάβουν  τα  μάρμαρα  από  τον  τάφο,  μετά  από  γραπτή  άδεια  του 

Δημάρχου και ύστερα από αίτησή τους, αλλιώς περιέρχονται στο Δήμο. Η παραλαβή γίνεται την 

ίδια μέρα της εκταφής, αλλιώς περιέρχονται στο Δήμο.
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Άρθρο 16.  
Αναβολή ανακομιδής

1.  Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι ο νεκρός δεν 

έχει  αποστεωθεί  ,παραμένει  στον  τάφο  για  ένα  ακόμα  έτος,  χωρίς  την  επιβάρυνση  του 

δικαιώματος ανανέωσης – παράτασης ταφής.

2.  Νεκροί  μη  αποστεωμένοι  που  είναι  ενταφιασμένοι  σε  οικογενειακούς  τάφους 

παραμένουν στον τάφο για να αποστεωνθούν επί ένα ακόμα έτος.

3. Εφόσον οι συγγενείς δεν έλθουν μετά τον χρόνο, μέσα σε ένα μήνα και μετά από σχετική 

ειδοποίηση της υπηρεσίας του κοιμητηρίου, για την εκταφή του μη αποστεωμένου, η υπηρεσία 

του κοιμητηρίου κάνει υπηρεσιακή εκταφή.

Άρθρο 17. 
Αντικείμενα που βρίσκονται σε ανακομιδή

  Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κατά την ανακομιδή επάνω ή μέσα σε οικογενειακούς 

τάφους των οποίων η χρήση για οποιοδήποτε λόγο περιέρχεται στο Δήμο θεωρούνται περιουσία 

του Δήμου αφού απαγορεύεται η εξαγωγή παντοειδών αντικειμένων που ευρίσκονται επάνω ή 

μέσα στους τάφους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Έργα  τέχνης  και  έργα  που  έχουν  ιστορική  και  καλλιτεχνική  αξία  παραμένουν  στο 

νεκροταφείο και θεωρούνται περιουσία του Δήμου.

Σε  περίπτωση  αμφισβητήσεως  αποφαίνεται  οριστικά  και  τελεσίδικα  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο και αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 18. 
Φύλαξη οστών

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

νεκροταφείου και με αίτηση των ενδιαφερόμενων συγγενών, σε ειδικό χώρο, το οστεοφυλάκιο 

με την καταβολή ειδικού τέλους  . 

Για  το  σκοπό  αυτό  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  προσκομίσουν  στην  υπηρεσία  του 

κοιμητηρίου οστεοθήκη με διαστάσεις 0, 50 μ. μήκος, 0, 50 μ. πλάτος και 0, 40 μ. ύψος, στη 

δε πρόσοψη αυτής να αναγράφεται το όνομα του νεκρού, το έτος γεννήσεως και το έτος του 

θανάτου του.

2.  Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται  και  μέσα σε οικογενειακούς τάφους εφόσον 

συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.
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3.  Για  την  φύλαξη  των  οστών  καταβάλλεται  ειδικό  τέλος  που  καθορίζεται  από  τον 

κανονισμό.

4.  Σε περίπτωση που επί μια διετία από την λήξη της φύλαξης δεν καταβληθεί το δικαίωμα 

φύλαξης  οστών,  τα  οστά  με  ευθύνη  της  υπηρεσίας  μεταφέρονται  από  τις  οστεοθήκες  και 

τοποθετούνται  στο κοινό χωνευτήριο δε οστεοθήκες περιέχονται  στο Δήμο,  εκποιούνται  απ΄ 

αυτόν και το ποσόν της εκποιήσεως εισπράττεται σαν έσοδο του Δήμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Δ’ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 19. 
Αρμόδια όργανα

1. Η διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Δήμο, δια των υπηρεσιών 

που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής  Υπηρεσίας .

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

παρόντος κανονισμού είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά τα 

Κοιμητήρια .

3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων των Κοιμητηρίων γίνεται 

από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και με τριπλότυπα εισπράξεως .

Άρθρο 20. 
Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού

Η Διοίκηση και η διαχείριση των Ι. Ναών των Κοιμητηρίων του Δήμου Θηβαίων ασκείται από 

την Ιερά Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας και τους Ενοριακούς Ναούς των δημοτικών ενοτήτων 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις.

Άρθρο 21.
 Διοίκηση διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων

Ι. Το  κυλικείο  και  οι  Βοηθητικοί  χώροι  που υπάρχουν στο  κοιμητήριο  της  δημοτικής 

ενότητας  Θήβας  ανήκουν  στην  Δημοτική  Ακίνητη  Περιουσία  του  Δήμου  Θηβαίων  και  η 

εκμετάλλευση τους γίνεται από τον Δήμο Θηβαίων .

ΙΙ. Στις  λοιπές  δημοτικές  ενότητες  οι  βοηθητικοί  χώροι  που  υπάρχουν  ανήκουν  στην 

Δημοτική Ακίνητη Περιουσία του Δήμου Θηβαίων
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Η  εκμετάλλευση  των  αιθουσών  μπορεί  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  να 

παραχωρηθεί  σε  δημοτικό  νομικό  πρόσωπο  και  σε  ιδιώτες  με  τις  διαδικασίες  πάντα  που 

προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 22.
Ώρες λειτουργίας

1. Τα Κοιμητήρια θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την ανατολή έως τη 

δύση του ηλίου.

Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να ορισθεί διαφορετικό ωράριο λειτουργίας.

2.  Λόγω της φύσεως της εργασίας όλο το προσωπικό υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσία 

κατά τις Κυριακές και Αργίες. Αυτοί που θα εργάζονται τις ημέρες αυτές θα παίρνουν άλλη 

μέρα της εβδομάδας το ρεπό που τους αντιστοιχεί.

3. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Κοιμητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.

Άρθρο 23. 
Βιβλία

1. Για τη διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων τηρούνται ανά δημοτική 

ενότητα τα παρακάτω βιβλία : 

α) βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου .

β) βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών .

γ) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων .

δ) βιβλίο οικογενειακών τάφων .

ε) βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών .

στ) βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών .

ζ) βιβλίο φυλασσόμενων στο οστεοφυλάκιο οστών .

η) βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών .

2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο προϊστάμενος 

του γραφείου του νεκροταφείου.

Άρθρο 24. 
Εκτέλεση έργων επί των τάφων
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1. Τα  μνημεία  είναι  ομοιόμορφα.  Οι  διαστάσεις  και  το  σχέδιο  τόσο  της  μαρμάρινης 

οριζόντιας πλάκας όσο και της μαρμάρινης κάθετης στήλης, καθορίζονται επακριβώς από το 

σχεδιάγραμμα που έχει εκπονήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων.

2. Για την εκτέλεση των έργων προαπαιτείται σχετική έγκριση των υποβαλλόμενων σχεδίων 

(και των προϋπολογισμών αυτών) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία και εγκρίνει 

σχετικά .

Κάθε τυχόν διαφορά επί του τρόπου της εκτελέσεως των επί των τάφων έργων ως και του 

ελέγχου τούτων επιλύεται  με αυτοψία,  παρουσία των Προϊσταμένων του  Κοιμητηρίου ,  του 

αρμόδιου  μηχανικού  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  των  ενδιαφερομένων  και  ενός 

Δημοτικού Συμβούλου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει  την αποκλειστική ευθύνη για την 

εφαρμογή του σχεδίου κατασκευής τάφων όπως αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό.

Άρθρο 25. 
Κατασκευή έργων

1.  Οι  εργολήπτες  κατασκευής  έργων,  οι  εργατοτεχνίτες  και  οι  κάτοχοι  οικογενειακού 

τάφου που προβαίνουν μόνοι τους στην κατασκευή του,  υποχρεούνται να συμμορφώνονται 

αυστηρά με τις διατάξεις του κανονισμού και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

2.  Κάθε παράβαση των διατάξεων και των υποδείξεων της υπηρεσίας και των Τεχνικών 

Υπηρεσιών καθώς και συμπεριφορά ακατάλληλη προς την ιερότητα του χώρου συνεπάγεται 

απαγόρευση της εισόδου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής έως ένα έτος.

3.  Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου του Κοιμητηρίου για την αποθήκευση υλικών 

ή για την απόρριψη άχρηστων υλικών, ούτε προσωρινά.

4. Μετά  το  πέρας  των  εργασιών  οι  εργολήπτες  υποχρεούνται  στην  απομάκρυνση  των 

υπόλοιπων υλικών και στην επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου πέριξ του τάφου στην αρχική 

κατάσταση.

Δύο μέρες μετά την κατασκευή του τάφου, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να 

μεταφέρει  τα  διάφορα  μπάζα  και  υλικά  έξω  από  το  κοιμητήριο,  σε  εγκεκριμένο  για  την 

εναπόθεσή τους  χώρο . Σε περίπτωση που αμελήσει επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του 

Δημάρχου και  στην περίπτωση που αρνηθεί  να  το  πληρώσει  σε  15  μέρες  βεβαιώνεται  και 

εισπράττεται σαν δημοτικό έσοδο.

5.  Δικαίωμα εισόδου στα Δημοτικά Νεκροταφεία για εκτέλεση έργων διακόσμησης τάφων , 

έχουν  όλοι  οι  τεχνίτες  επεξεργασίας  μαρμάρου,  μετά από σχετική  άδεια  από  την  αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου.

Δικαίωμα κατασκευής τάφων έχει κάθε κατασκευαστής ο οποίος διατηρεί επιχείρηση 

που βεβαιώνεται με έγγραφο του Σωματείου του.
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Τάφο μπορεί να κατασκευάσει και ιδιώτης κάτοχος. 

6. Μετά την ανακομιδή τα υλικά των μνημείων και  οποιοδήποτε άλλο  υλικό βρίσκεται 

πάνω από αυτά περιέρχονται στον Δήμο.

Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιούνται ακολουθώντας τη 

νόμιμη διαδικασία.

7. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου επιβλέπει τις δομικές εργασίες για την κατασκευή των 

τάφων και ελέγχει την κανονική εφαρμογή των σχεδίων.

8.  Κάθε  διαφορά  στον  τρόπο  εκτελέσεως  των  έργων  λύνεται  με  αυτοψία  από  τον 

Προϊστάμενο του κοιμητηρίου, τον Μηχανικό του Δήμου και τους ενδιαφερόμενους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Ε’ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 26. 
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων.

Τα  προβλεπόμενα  από  τον  παρόντα  κανονισμό  τέλη  και  δικαιώματα  των  δημοτικών 

νεκροταφείων  επιβάλλονται  βάση  του  άρθρου  19  του  ΒΔ  24/9  –  20/10/1958  ¨Περί  των 

Προσόδων  Δήμων  και  Κοινοτήτων¨,  βεβαιώνονται  και  εισπράττονται  βάσει  του  ΝΔ  318/69. 

¨Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ και των άρθρων 3-5 

του  ΒΔ  της  17/5  –15/6/1959.  ¨Περί  οικονομικής  διοικήσεως  λογιστικού  των  Δήμων  και 

Κοινοτήτων" και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων και των Ιερών 

Ναών.

Άρθρο 27.
 Τέλη και Δικαιώματα

Δικαίωμα τριετούς ταφής.

Χρήση τάφου τριετούς ταφής 

Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο.

Δικαίωμα ταφής σε παιδικό τάφο.

Δικαίωμα ανανέωσης – παράταση ταφής.

Δικαίωμα ανακομιδής οστών από οικογενειακούς τάφους.

Τέλος ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς χρήσεως.

Δικαίωμα φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους.

Τέλος φύλαξης οστών.

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου από ετεροδημότη.
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Αυτοτελές πρόστιμο για παρεμβάσεις στο Δημοτικό Νεκροταφείο χωρίς άδεια.

Άρθρο 28
Τα  τέλη  και  τα  δικαιώματα  για  την  συντήρηση  και  λειτουργία  των  Δημοτικών 

Κοιμητηρίων  καθώς  και  για  την  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  καθορίζονται  με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού 

προηγηθεί η γνώμη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στις εξής  κατηγορίες :

            ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                       ΠΟΣΑ ΣΕ  €

1 Δικαίωμα τριετούς ταφής
2 Χρήση τάφου τριετούς ταφής 
3 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο.
4 Ταφή σε παιδικούς τάφους. (ηλικία από 5 έως 15 ετών) 
5 Δικαίωμα παρατάσεως ταφής πέραν της τριετίας κατόπιν αποφάσεως Δημάρχου 
6 Δικαίωμα ανακομιδής οστών από οικογενειακούς τάφους. 
7 Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή) από τάφους τριετούς  χρήσεως.
8 Δικαίωμα φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους. 
9 Τέλος φύλαξης οστών
10 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 
11 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου από ετεροδημότη.
12 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο βάση του άρθρου 

25 παρ. 4. 

Μέχρι τον καθορισμό των Τελών και Δικαιωμάτων εξακολουθούν να καταβάλλονται τα 

Τέλη και Δικαιώματα που ισχύουν σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ΣΤ’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
1. Για  κάθε  είδους  έσοδα  του  Κοιμητηρίου  που  δεν  προέρχονται  από  τα  τέλη  και 

δικαιώματα, εισπράττονται και βεβαιούνται οίκοθεν σαν έσοδα του Δήμου .

2. Απαγορεύεται  η  είσοδος  επαιτών  και  ατόμων  που  συνοδεύουν  ζώα.  Απαγορεύεται  η 

έκθεση πένθιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, η εγκατάσταση διαφημίσεων οποιασδήποτε 

μορφής καθώς και οποιασδήποτε μορφής πώλησης αντικειμένων τόσο εντός του Κοιμητηρίου 

όσο και επί του κοινόχρηστου χώρου εκτός αυτού.

3. Κάθε είδους δωρεές δημοτών υπέρ του Δημοτικού Κοιμητηρίου, γίνονται αποδεκτές από 

τον Δήμο σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία 

των Δωρητών, εφόσον δεν αντίκειται στο νόμο ή στην ηθική.
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4. Όλοι  οι  διατηρούντες  τάφους στο  Δημοτικό  Κοιμητήριο  υποχρεούνται  να  τηρούν  ότι 

προβλέπεται  στον  παρόντα  Κανονισμό  και  να  συμμορφώνονται  προς  τις  υποδείξεις  της 

αρμόδιας Υπηρεσίας , ως προς την καλαισθησία του και την ομοιομορφία του.

5.  Τάφοι που χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας πρέπει να 

επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 

που ορίζει η υπηρεσία.

Σε διαφορετική περίπτωση οι εργασίες εκτελούνται από τον Δήμο με δαπάνες και για 

λογαριασμό  των  υπόχρεων  ,  εφαρμόζοντας  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  τα  σχετικά  περί 

βεβαιώσεως και Εισπράξεως των Δημοτικών Εσόδων , διατάξεων .

6. Απαγορεύεται  κάθε  ενέργεια  μαρμαρογλυπτών  που  εκτελούν  έργα  στα  Δημοτικά 

Κοιμητήρια η οποία αποβλέπει , εμφανώς και εκδήλως , στην προσέλκυση πελατών στο χώρο 

του Κοιμητηρίου πολύ περισσότερο κάθε διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας στους 

χώρους αυτούς .

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς την άδεια και 

έγκριση της υπηρεσίας .

8. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων ,  κάθε 

ανάμειξη  και  ενέργεια  που  έχει  σχέση  με  την  σύσταση  εργοληπτών  σε  ενδιαφερόμενες 

οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου .

Σε περίπτωση παραβάσεως κινείται η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από τον 

νόμο .

9. Το  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Κοιμητηρίου  πρέπει  να 

συμπεριφέρεται ευπρεπώς και με την προθυμία και σοβαρότητα που αρμόζει στο χώρο.

10. Η Αρμόδια για την καλλιέργεια και την συντήρηση του πρασίνου του Κοιμητηρίου είναι 

η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Θηβών.

 Άρθρο 30
Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό μπορούν αυτές να 

συμπεριληφθούν  στα  άρθρα  του  Κανονισμού  μετά  από  σχετική  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  και  σχετική  έγκριση  της  Περιφέρειας  θεωρούμενης  της  αποφάσεως  αυτής, 

τροποποιήσεως του Κανονισμού.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 94/2013.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ   

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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