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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τροποποίησης Κανονισμού 

Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 3η του μηνός Απριλίου 

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.30 
πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 3085/30-03-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8-2019), και το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19».  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι  

δέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. Ήτοι, από τα επτά (7) μέλη 

της Ε.Π.Ζ. είναι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
    

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΝΕΝΑΣ 

 

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την αριθμ.πρωτ. 2818/18-03-2020 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία  έχει ως κάτωθι: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3/03-04-2020  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 5/2020 
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«…ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. 
Προκειμένου ο Δήμος Δοξάτου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις 

αναφορικά με την βελτίωση της λειτουργίας των κοιμητηρίων του, προτείνεται η τροποποίηση 

του κανονισμού των Νεκροταφείων του (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 357/2015) ως εξής: 

Στο άρθρο 9 προστίθενται βιβλία δ) βιβλίο εκπροσώπου εν ζωή του κάθε τάφου. 

Επίσης το τελευταίο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής: Υπεύθυνος για την ενημέρωση και 

κανονική τήρηση των βιβλίων είναι η οργανική μονάδα που προβλέπεται από το Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.   

Στο άρθρο 10 το εδάφιο « Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων 

γίνονται σε ώρες λειτουργίας των κοιμητηρίων με άδεια που χορηγείται από την Υπηρεσία, 

απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά παράβαση του 

παρόντος κανονισμού και των προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» αναδιατυπώνεται ως 

εξής: «Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων γίνονται σε ώρες λειτουργίας των 

κοιμητηρίων με άδεια που χορηγείται από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος).  

Επίσης στο ίδιο άρθρο 10 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Για την κατασκευή των 

μνημείων θα κατατίθεται σχέδιο (σκαρίφημα) του υπό κατασκευή μνημείου στην τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί ή όχι η κατασκευή του από αυτή. Η κατασκευή 

των μνημείων δεν θα επηρεάζει τους κοινόχρηστους χώρους των νεκροταφείων. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 1.000€ στους συγγενείς του νεκρού με 

απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 16. Απαγορεύεται 

η διενέργεια εργασιών κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού 

και των προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» 

Στο άρθρο 12 διαγράφεται το «2. Τέλος ταφής ετεροδημοτών 3. Τέλος ταφής δημοτών 

που δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος χρήσης 4. Τέλος διατήρησης τάφων». 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται   τέλος ταφής πολιτών που δεν καταβάλλουν το ετήσιο 

δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι μη δημότες είτε είναι δημότες μη 

μόνιμοι κάτοικοι, τέλος ταφής μη δημοτών μη μόνιμων κατοίκων, τέλος μεταφοράς οστών σε 

οστεοφυλάκιο (από τα κοιμητήρια εκτός του Δήμου Δοξάτου) και τέλος μεταφοράς οστών σε 

νέο τάφο (από τα κοιμητήρια εκτός του Δήμου Δοξάτου). 

Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο «Για τη ταφή σε προυπάρχοντα τάφο θα 

είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των υπεύθυνων εκπροσώπων του άρθρου 9 και σε κάθε 

περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του  Προέδρου της Κοινότητας. Η μη τήρηση των διατάξεων του 

τελευταίου εδαφίου θα επιφέρει πρόστιμο στο γραφείο τελετών που πραγματοποίησε την κηδεία 

ή στους οικείους συγγενείς του νεκρού αν δεν υπάρχει γραφείο τελετών,  ύψους έως 1.000€  με 

απόφαση του Δημάρχου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 16» 

Δημιουργείται νέο άρθρο ως εξής: «Άρθρο 16 Επιτροπές. Συγκροτείται με απόφαση 

του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον αντιδήμαρχο-υπεύθυνο των 

νεκροταφείων, τον εκάστοτε πρόεδρο της κοινότητας, τον προϊστάμενο του τμήματος 

περιβάλλοντος καθαριότητας και πρασίνου, ένα μηχανικό-υπάλληλο του Δήμου (εφόσον 

υφίσταται τεχνικό ζήτημα), τον εκπρόσωπο της εκκλησίας. Έργο της επιτροπής είναι η 

διευθέτηση οποιουδήποτε σχετικού με την λειτουργία των νεκροταφείων.» 

Τα άρθρα 16 «Τελικές διατάξεις» και 17 Ισχύς του Κανονισμού» του υπό τροποποίηση 

κανονισμού αναδιατυπώνονται και αναριθμούνται ως εξής: Άρθρο 16 «Επιτροπές» Άρθρο 17 

«Τελικές διατάξεις» και Άρθρο 18 «Ισχύς του Κανονισμού»     …». 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 

αποφασίσει σχετικά. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

3. Το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19». 
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4. Το αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

5. Την ανωτέρω εισήγηση.   

6. Την 357/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,   

μετά από συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως κάτωθι:  

Στο άρθρο 9 προστίθενται βιβλία δ) βιβλίο εκπροσώπου εν ζωή του κάθε τάφου. 

Επίσης το τελευταίο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής: Υπεύθυνος για την ενημέρωση 

και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι η οργανική μονάδα που προβλέπεται από το 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.   

Στο άρθρο 10 το εδάφιο « Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων 

γίνονται σε ώρες λειτουργίας των κοιμητηρίων με άδεια που χορηγείται από την 

Υπηρεσία, απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού και των προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» 

αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων 

γίνονται σε ώρες λειτουργίας των κοιμητηρίων με άδεια που χορηγείται από την 

Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος).  

Επίσης στο ίδιο άρθρο 10 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Για την κατασκευή 

των μνημείων θα κατατίθεται σχέδιο (σκαρίφημα) του υπό κατασκευή μνημείου στην 

τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί ή όχι η κατασκευή του από 

αυτή. Η κατασκευή των μνημείων δεν θα επηρεάζει τους κοινόχρηστους χώρους των 

νεκροταφείων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 

1.000€ στους συγγενείς του νεκρού με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από 

εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 16. Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών 

κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού και των 

προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» 

Στο άρθρο 12 διαγράφεται το «2. Τέλος ταφής ετεροδημοτών 3. Τέλος ταφής 

δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος χρήσης 4. Τέλος διατήρησης τάφων». 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται   τέλος ταφής πολιτών που δεν καταβάλλουν το ετήσιο 

δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι μη δημότες είτε είναι 

δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι, τέλος ταφής μη δημοτών μη μόνιμων κατοίκων, τέλος 

μεταφοράς οστών σε οστεοφυλάκιο (από τα κοιμητήρια εκτός του Δήμου Δοξάτου) 

και τέλος μεταφοράς οστών σε νέο τάφο (από τα κοιμητήρια εκτός του Δήμου 

Δοξάτου). 

Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο «Για τη ταφή σε προ υπάρχοντα τάφο 

θα είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των υπεύθυνων εκπροσώπων του άρθρου 9 και 

σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του  Προέδρου της Κοινότητας. Η μη τήρηση 

των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου θα επιφέρει πρόστιμο στο γραφείο τελετών 

που πραγματοποίησε την κηδεία ή στους οικείους συγγενείς του νεκρού αν δεν 

υπάρχει γραφείο τελετών,  ύψους έως 1.000€  με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από 

εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 16» 

Δημιουργείται νέο άρθρο ως εξής: «Άρθρο 16 Επιτροπές. Συγκροτείται με απόφαση 

του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον αντιδήμαρχο-υπεύθυνο 

των νεκροταφείων, τον εκάστοτε πρόεδρο της κοινότητας, τον προϊστάμενο του 

τμήματος περιβάλλοντος καθαριότητας και πρασίνου, ένα μηχανικό-υπάλληλο του 

Δήμου (εφόσον υφίσταται τεχνικό ζήτημα), τον εκπρόσωπο της εκκλησίας. Έργο της 
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επιτροπής είναι η διευθέτηση οποιουδήποτε σχετικού με την λειτουργία των 

νεκροταφείων. 

Τα άρθρα 16 «Τελικές διατάξεις» και 17 Ισχύς του Κανονισμού» του υπό 

τροποποίηση κανονισμού αναδιατυπώνονται και αναριθμούνται ως εξής: Άρθρο 16 

«Επιτροπές» Άρθρο 17 «Τελικές διατάξεις» και Άρθρο 18 «Ισχύς του Κανονισμού»      

 

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/03-04-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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