
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Α π ό σ π α σ μ α  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 6/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ελασσόνας. 

 

Αριθμ. Απόφασης 68/2016 

                    Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Έγκριση του Κανονισμού 

Κοιμητηρίων». 

 

Στην Ελασσόνα σήμερα την 23
η
  του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ελασσόνας, μετά από την υπ’ αριθμό 5190/18-3-2016 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

σαράντα  ενός (41) μελών βρέθηκαν παρόντα  τριάντα τρία (33): 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αβρανάς Δημήτριος 1. Βακράτσας Νικόλαος 

2. Αντωνίου Δημήτριος 2. Γιαννούλας Γεώργιος 

3. Βαρνάς Βασίλειος 3. Μάντζου Ελένη 

4. Γάτσας Νικόλαος 4. Μουλτσιάς Βασίλειος 

5. Γεροφωκάς Αθανάσιος 5. Παληογιάννης Νικόλαος 

6. Γκατζιούρας Αναστάσιος 6. Προβίδα – Χαρίτου Χρυσούλα 

7. Γκέκας Ιωάννης  7. Σδάνης Γεώργιος 

8. Γκουνός Δημήτριος 8. Συνάπαλος Ιωάννης 

9. Γκουτζουρέλας Νικόλαος  

10. Δραγατσίκης Ιωάννης  

11. Έξαρχος Δημήτριος  

12. Ιγγλέζος Κων/νος  

13. Καλιακούδας Αθανάσιος  

14. Καραγιάννης Κωνσταντίνος  

15. Καραγκόγκος Φώτιος  

16. Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη  

17. Κατσαβός Χαρίσιος  

18. Κωτούκας Ηλίας  

19. Λέκκας Δημήτριος  

20. Μπαλούκας Διονύσιος  

21. Μπίσμπας Αντώνιος  

22. Νάνος Ιωάννης  

23. Παναγιώτου Ευάγγελος  

24. Παπαευθυμίου Γεώργιος  

25. Πασχόπουλος Γεώργιος  

26. Πετσέτας Γεώργιος  

27. Σαπουνάς Ιωάννης  

28. Σερετίδης Ανέστης  

29. Στούπας Αστέριος  
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30. Τζιουμακλής Ιπποκράτης  

31. Τσουκαρέλας Νικόλαος  

32. Φακής Ιωάννης  

33. Χαλκίδης Ιωάννης  

Κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος κλήθηκαν στη συνεδρίαση και 

παρευρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου: 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Βερδικούσια  

Ελασσόνα Χατζηβασίλη-Βαλιώτη Ασπασία 

Κρανέα  

Λιβάδι  

Τσαριτσάνη  

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Άζωρος  

Άκρη  

Αμούρι  

Βαλανίδα  

Βλαχογιάννι  

Γαλανόβρυση  

Γεράνεια Αλεξίου Κωνσταντίνος 

Γιαννωτά  

Δολίχη  

Δομένικο  

Δρυμός  

Ευαγγελισμός  

Καλλιθέα  

Καρυά Σακελλαρίδης Γεώργιος 

Κεφαλόβρυσο  

Κοκκινόγη  

Κοκκινοπηλός  

Κρυόβρυση  

Λουτρό  

Λόφος  

Λυκούδι Περιστέρης Ευάγγελος 

Μαγούλα  

Μεγ.Ελευθεροχώρι  

Μεσοχώρι  

Μηλέα  

Ολυμπιάδα  

Παλαιόκαστρο  

Πραιτώρι   

Πύθιο   

Σαραντάπορο  

Στεφανόβουνο  

Συκαμινέα  

Συκέα  

Τσαπουρνιά  

Φλάμπουρο  
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Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Ευαγγέλου. 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 22
ο
 θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Διονύσιο Μπαλούκα για 

την ανάπτυξή του. 

Ο κ. Μπαλούκας, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι σύμφωνα με  το άρθρο 75 του  ν. 

3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ), παρ. ΙΙ οι Δήμοι και οι κοινότητες 

ασκούν σε τοπικό επίπεδο κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες οι οποίες τους έχουν 

ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μεταξύ αυτών είναι και η 

δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων. 

Στη συνέχεια είπε ότι σε μια προσπάθεια θέσπισης των ελάχιστων και 

απαραίτητων κανόνων λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου, η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  

προτείνει, με την υπ’ αριθμό 9/2016 απόφασή της, την ψήφιση του Κανονισμού 

Κοιμητηρίων. 

Τέλος ο κ. Μπαλούκας ανέφερε ότι ο κανονισμός λειτουργίας των 

δημοτικών κοιμητηρίων εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 

3463/2006 και του αρ. 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, και αποτελεί κανονιστική 

διοικητική πράξη.  Ακολούθησε παρουσίαση του σχεδίου του Κανονισμού και 

ζητήθηκε η έγκρισή του. 

Ο Δ.Σ. κ. Δημήτριος Αβρανάς, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι στον Κανονισμό 

πρέπει να γίνεται αναφορά στην δυνατότητα τέλεσης πολιτικής κηδείας και να 

εξεταστεί η δυνατότητα καύσης των νεκρών. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις μετά το τέλος της οποίας ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε γνώση της υπ’ αριθμό 9/2016 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον Κανονισμό Κοιμητηρίων και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Ελασσόνας ο οποίος έχει 

εξής:  

 

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού 
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη 
λειτουργία και τη διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου Ελασσόνας. 

 
Άρθρο 2 
Έννοια - Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Νεκροταφείων 

«Κοιμητήριο» ή «Νεκροταφείο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για την 
ταφή ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους

1
. Στην ελληνική νομοθεσία οι όροι «Κοιμητήριο» 

και «Νεκροταφείο έχουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο, όμως ο όρος «Κοιμητήριο» 
ανταποκρίνεται περισσότερο στη χριστιανική ορθόδοξη διδασκαλία, ενώ ο δεύτερος είναι 

                                           
1 Κ Υ Α  Α 5/1210/1978 (π ε ρ ί  ό ρ ω ν  ι δ ρ ύ σ ε ω ς  κ ο ι μ η τ η ρ ί ω ν ) ά ρ θ ρ ο  1 π α ρ .1 
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θρησκευτικά «αποχρωματισμένος». 
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του ν. 3463/2006 (άρθρο 75 παρ. 8) 

«Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και του Α.Ν. 582/1968 (άρθρο 4 παρ. 1), έχει τοπική ισχύ 
ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 459 του 
Ποινικού Κώδικα. 

Η λειτουργία γενικά των δημοτικών νεκροταφείων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 
1. Του Α.Ν. 445/1968(ΦΕΚ 130

Α
), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών», 

2. Του Α.Ν. 582/1968(ΦΕΚ 225
Α
), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», 

3. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως 
κοιμητηρίων», 

4. Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 
5. Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα, 
6. Από τις διατάξεις του Π.Δ.210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών 

και οστών ανθρώπων» 
7. Του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων», 
8. Του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του ν. 3852/2010 (Σχέδιο 

«Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής, 
9. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  
10. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και 
11. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

 
Άρθρο 3 
Κοιμητήρια - Πεδίο Εφαρμογής 
 
Ο Δήμος Ελασσόνας είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω κοιμητήρια:  
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Δημ.Κοινότητα Ελασσόνας,  
   ΟικισμόςΑγιονερίου, 
   Οικισμός Αετοράχης 
   ΟικισμόςΜικρού Ελευθεροχωρίου                                                                             
Τοπ.Κοινότητα Βαλανίδας, 
   Οικισμός.Κλεισούρας,  
Τοπ.Κοινότητα Γαλανόβρυσης-Στεφανοβούνου 
   Οκισμός.Λεύκης,  
Τοπ.Κοινότητα Δρυμού          
Τοπ.Κοινότητα Ευαγγελισμού,  
Τοπ.Κοινότητα Κεφαλοβρύσου,  
Τοπ.Κοινότητα Παλαιοκάστρου,         
                                                                                    

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ .ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 
Δημ.Κοινότητα Κρανέας,  
Τοπ.Κοινότητα Λουτρού 
Τοπ.Κοινότητα Άκρης 
 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 
Δημ.Κοινότητα Βερδικούσιας  

   Οικισμός Αμπέλια 
 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Δημ.Κοινότητα Λιβαδίου 
Τοπ. Κοινότητα Δολίχης 

 
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Τοπ.Κοινότητα Καλλιθέας 
   Οικισμός Πετρωτού 
Τοπ. Κοινότητα  Ολυμπιάδας  
Τοπ.Κοινότητα,Φλαμπούρου–Οικ.Σπαρμού 
Τοπ.Κοινότητα,Πυθίου 
Τοπ.Κοινότητα,Καλυβίων 
   Οικισμός Κοκκινοπηλού 
Τοπ. Κοινότητα  Λόφου 
   Οικισμός ,Ασπροχώματος 
Τοπ.Κοινότητα Κοκκινογείου, 
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6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 
Τοπ. Κοινότητα Καρυάς, 
Τοπ. Κοινότητα Συκαμινέας 
Τοπ. Κοινότητα Κρυόβρυσης 
 

7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 
Τοπ.Κοινότητα Βλαχογιαννίου, 
Τοπ. Κοινότητα Δομενίκου 
Τοπ. Κοινότητα Μεσοχωρίου,  
Τοπ.Κοινότητα Αμουρίου, 
Τοπ. Κοινότητα Πραιτωρίου 
Τοπ. Κοινότητα  Μαγούλας 
Τοπ. Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 

 
8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

Τοπ.Κοινότητα Μηλέας 
Τοπ. Κοινότητα Τσαπουρνιάς  
   Οικισμός Φαρμάκης  
 Τοπ.Κοινότητα Σαρανταπόρου 
Τοπ.Κοινότητα Γιαννωτών  
Τοπ.Κοινότητα Άζώρου  
Τοπ.Κοινότητα Λυκουδίου 
Τοπ.Κοινότητα Γεράνειας 

 
9. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ  

Δημ.Κοινότητα  Τσαριτσάνης 
 

Τα δημοτικά νεκροταφεία :τάφοι, μνημεία, οστεοφυλάκια, κ.λπ. 
χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Α.Κ. 
μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ιδιαίτερο (ειδικό δικαίωμα) σε ορισμένο χώρο ταφής 
(σύσταση οικογενειακού τάφου). 

Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από τον διοικούντα το νεκροταφείο του 
Δήμου, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε 
σχετικές πράξεις του δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου απαγορεύεται η 
μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κ.λπ.) και καθολικούς διαδόχους του 
(κληρονομιά, διαθήκη κ.λπ.)

2
 

Άρθρο 4 
Γενικοί Κανόνες 
 

1. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα δημοτικά νεκροταφεία και σε χώρους 
που παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνικότητας. 

2. Απαγορεύεται η ταφή εκτός των νεκροταφείων και σε ιδιωτικούς χώρους, με εξαίρεση 
των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων, καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, 
προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές 
υπηρεσίες στο ίδρυμα. 

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

4. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή 
Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται και 
μέχρι τη δημιουργία του, ο ενταφιασμός θα γίνεται σε απομονωμένο κατά το δυνατόν 
σημείο των νεκροταφείων. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν θα ανοίγεται. 

5. Οι τάφοι ιστορικών προσώπων καθώς και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν 
καλλιτεχνικά έργα δεν καταστρέφονται, δεν παραχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται εκ 
νέου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Οι παραχωρούμενοι χώροι για την ταφή των νεκρών ακολουθούν την υφιστάμενη 
ρυμοτομία  χωρίς καμία παρέκκλιση. 

 
 Άρθρο 5 
 Ώρες Λειτουργίας  

                                           
2
 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ. 1, Α.Κ. άρθρα 966, 970 
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1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος από την 

ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 
2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά 

τις ώρες που είναι κλειστό. 
3. Σε κάθε κοιμητήριο, το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθημερινά από την ανατολή μέχρι 

τη δύση του ηλίου. 
 
 
Άρθρο 6    Ενταφιασμός 
 

1. Στα δημοτικά νεκροταφεία ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες στη δημοτική του περιφέρεια 
κάτοικοι των αναφερθέντων στο άρθρο 3 δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και οικισμών 
του Δήμου Ελασσόνας, καθώς και όσων προσώπων έχουν επιλέξει με ρητή δήλωσή τους 
ενώπιον συμβολαιογράφου και ορίσει μεταξύ άλλων και τον τόπο ταφής σε ένα εκ των 
προαναφερθέντων στο άρθρο 3 νεκροταφείων, δεδομένου ότι η επιλογή του τόπου 
ενταφιασμού θανόντος προσώπου αποτελεί δικαίωμα αυτού. 

2. Η εθνικότητα ή το θρήσκευμα δεν αποτελούν κώλυμα για τον ενταφιασμό των νεκρών. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που πρέπει να 
διενεργηθεί ο ενταφιασμός, παραχωρείται τάφος σε νεκροταφείο γειτονικής Κοινότητας. 

3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως 
πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή

3
. 

4.  Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομισθεί στον υπεύθυνο του   νεκροταφείου η 
άδεια ταφής που χορηγείται από τον δήμαρχο και καταχωρείται στο σώμα της 

ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
5.  Η άδεια ταφής παραδίδεται κατά κανόνα σε συγγενή ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, οι οποίοι παρέχουν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός 
Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) του συγγενούς που θα είναι ο αποκλειστικά  υπεύθυνος έναντι του 
Δήμου ή σε εξουσιοδοτημένο γραφείο τελετών τηρουμένης προαναφερθείσης 
υποχρέωσης. 
 

Άρθρο 7 
Διάκριση Τάφων - Διαστάσεις 
 

1. Οι γενικώς παραχωρούμενοι τάφοι των δημοτικών νεκροταφείων διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες ήτοι: α) σε τάφους στους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα για διαδοχική 
χρήση της ταφής των νεκρών με καταβολή αυξημένου δικαιώματος και β) σε τάφους 
κοινούς ή προσωρινούς δεκαετούς διάρκειας για την έδρα του Δήμου και τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου μας (Αντιχασίων,Βερδικούσιας, Λιβαδίου,Ολύμπου, Καρυάς, 
Ποταμιάς, Σαρανταπόρου, Τσαριτσάνης)  για την ταφή ορισμένου μόνο προσώπου για 
τους οποίους καταβάλλεται περιορισμένο δικαίωμα ταφής, το οποίο σε κάθε περίπτωση 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα ταφής της 
περίπτωσης β' εξαντλείται με την πάροδο του καθοριζόμενου κατωτέρω χρόνου ταφής. 

2.  Οι συνηθισμένοι τάφοι θα έχουν εσωτερικές διαστάσεις 2,20μ. μήκος και 1μ. πλάτος για 
τους ενήλικες, 1,10μ. μήκος και 0,50μ. πλάτος για τα παιδιά, γενικό δε βάθος 1,80μ. 
περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1μ. χαμηλότερα από τη 
στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου

4
. 

3.  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 0,25μ. περίπου. 

4. Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50μ. τουλάχιστον, που θα μετράται από τα 
όρια της εκσκαφής. 

5. Είναι δυνατόν η δημιουργία οικογενειακών τάφων με δύο (2) θέσεις ταφής με ενδιάμεση 
οστεοθήκη, συνολικού μήκους 2,20μ. και πλάτους 2,75μ. 

6.  Οι τάφοι καθορίζονται με σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά - ταφολόγια) που εκπονούνται 
από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 8 
Οικογενειακοί Τάφοι 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατόν να αποκτάται 
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ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χρόνο ταφής (σύσταση 
οικογενειακού τάφου). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής από το Δήμο αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις 
του Δήμου (απόφαση Δ.Σ. - παραχωρητήριο), είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

Η σύσταση του οικογενειακού τάφου ενεργείται μετά από αίτηση στο όνομα του 
ενδιαφερομένου και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μετά την καταβολή του εκάστοτε 
ορισθέντος από το Δ.Σ. δικαιώματος και την υπογραφή της παραχωρητηρίου πράξης. 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η εκ των προτέρων παραχώρηση οικογενειακών 
τάφων. 

Απαγορεύεται η καταχώρηση οικογενειακού τάφου σε δύο ή και περισσότερα 
πρόσωπα. 

Λόγω έλλειψης χώρων, η σύσταση οικογενειακών τάφων στα δημοτικά 
νεκροταφεία Δήμου Ελασσόνας  επιτρέπεται μόνον εφόσον από την παραχώρηση αυτών δεν 
αναιρείται η εύρυθμη λειτουργία τους. 

Οι νόμιμα υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και διατηρούνται μέχρις ότου καταργηθούν με έναν από τους τρόπους που 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Στην περίπτωση ύπαρξης οικογενειακού τάφου, ως αρχικός δικαιούχος για την 
προσμέτρηση του χρόνου διάρκειας του οικογενειακού τάφου θεωρείται αυτός που 
ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ’ αυτόν. 

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους 
γενικότερης διαρρύθμισης του χώρου των νεκροταφείων, μεταφέρονται μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη θέση με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου. 

Άρθρο 9 
Δικαιούχοι Οικογενειακών Τάφων 
 

1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής: 
 
 του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, 
 του συζύγου ή της συζύγου αυτού, 
 των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων του (γονείς, παππούδες, προπάπποι), 
 των κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους & τους κατιόντες τους 

(παιδιά, εγγόνια), 
 του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου 
 των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ 

όσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η 
σύζυγος και οι κατιόντες του. 
 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνεται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει 
παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.

5
 

2. Με απόφαση του Δημοτικού 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 σύζυγό 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. 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα ποσού ίσου με το 
50% του τέλους που απαιτείται για την παραχώρηση σύστασης οικογενειακού τάφου 
που ισχύει κατά το χρόνο της παραχώρησης, για την κατηγορία των τάφων στην οποία 
ανήκει ο οικογενειακός τάφος. 

3. Ο αρχικός δικαιούχος μπορεί να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία ενδεχόμενη 
άρνησή του για τον ενταφιασμό κάποιου από τα πρόσωπα της παρ.1. 

4. Σύζυγοι διαζευγμένοι και σύζυγοι που έχουν συνάψει νέο γάμο, μετά τη λύση λόγω 
θανάτου του προηγούμενου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής στον οικογενειακό 
τάφο. 

5.  Ο βαθμός συγγενείας των ενταφιασμένων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με 
έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής. Εάν δεν προσκομισθεί τέτοιο έγγραφο η υπηρεσία 
ενεργεί την εκταφή μετά την παρέλευση δεκαετίας από τον ενταφιασμό, εφόσον δεν 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι (λ.χ. λόγοι δικαιολογημένης παράτασης). 

6.  Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του 
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αρχικού δικαιούχου ή εάν αυτός δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου και των 
κατιόντων του, παρέχεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

        

                                                                                                           
Άρθρο 10  
Κατάργηση οικογενειακών τάφων 
 

1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι ή παλιών τάφων χωρίς 
ενδεικτικά στοιχεία, περιέρχεται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα απ’ αυτόν με την 
παρέλευση εικοσιετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. 
Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους 
ενδιαφερόμενους -μέσω γενικής πρόσκλησης η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τον 
Δ.Κ.Κ.- να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 

2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος περιέρχονται στο Δήμο και 
διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον τελευταίο 
ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή λογίζονταν ως 
οικογενειακοί. 

3. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται εγγράφως της περαιτέρω 
χρήσεώς τους, περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα. 

4. Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι τάφοι διατίθενται ελεύθερα ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται ύστερα από σχετική έκθεση-πράξη του 
αρμόδιου εντεταλμένου υπαλλήλου του νεκροταφείου του Δήμου.                      

Άρθρο 11 
 Τιμητική - Δωρεάν διάθεση τάφων 
 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν 
ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν 
μεγάλες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία, στο Δήμο και στο Έθνος. 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ευεργέτησαν ή κληροδότησαν τον Δήμο. 
3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επ’ αυτών εξαντλείται με 

την ανακομιδή του νεκρού. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή και μόνο των 
τιμώμενων προσώπων. 

4. Η ταφή των ανωτέρω προσώπων διαρκεί μέχρι δέκα (10) χρόνια. Μετά τη λήξη της 
δεκαετίας, ο Δήμος διενεργεί την εκταφή με την παρουσία των συγγενών του τιμητικά 
ενταφιασθέντος. 

5. Ειδικότερα, οι διατελέσαντες Δήμαρχοι δύνανται να ενταφιάζονται δωρεάν σε θέση Α' 
κατηγορίας, εφόσον δεν διαθέτουν οικογενειακό τάφο, ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή μόνο των 
παραπάνω προσώπων, ισχυουσών των διαλαμβανομένων στις παρ. 3 & 4 του παρόντος. 

Άρθρο 12 
Βρέφη– Νήπια 
 
Βρέφη και νήπια μέχρι πέντε (5) ετών ενταφιάζονται δωρεάν για πέντε (5) χρόνια. Ως 
ημερομηνία γέννησης θεωρείται η πρώτη Ιανουαρίου του έτους γέννησης. 

Μετά τη λήξη της  πενταετίας από την ταφή οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να 
προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον 
υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό δικαίωμα που στην περίπτωση αυτή είναι ίσο με 
το μισό αντίστοιχο της παράτασης ταφής. 

Σε αντίθετη περίπτωση μετά από δύο μήνες η Υπηρεσία δύναται να ενεργήσει 
αυτεπάγγελτα εκταφή, εάν κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις «περί 
αναγκαστικής εκταφής» του παρόντος. 

 
Άρθρο 13  
Διάρκεια Ταφής - Παράταση ανακομιδής 
 

1. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ταφής, ορίζεται σε δέκα (10) έτη μετά 
την παρέλευση της οποίας και των πιθανών επιτρεπομένων παρατάσεων, ο τάφος 
περιέρχεται στο Δήμο για την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του. 

2. Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για δύο (2) εξάμηνα κατ’ ανώτατο όριο μετά 
την πάροδο της δεκαετίας χορηγούμενα διαδοχικά, κατόπιν αιτήσεως των πλησιέστερων 
συγγενών πριν τη λήξη του χρόνου ταφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργήσει 
κώλυμα στην ομαλή λειτουργία του νεκροταφείου και των νεκρών. 

ΑΔΑ: 7Γ2ΟΩΡΟ-2ΑΕ



3. Παράταση της ανακομιδής των νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους  
επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Για τη συγκατάθεση απαιτείται η 
υποβολή στο Δήμο γραπτής δήλωσης, στην οποία θα αναφέρεται και ο χρόνος 
παραμονής του νεκρού στον τάφο μετά την πάροδο της δεκαετίας. 

4. Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο δικαίωμα που 
προβλέπει το άρθρο 36. Σε περίπτωση παράτασης της ανακομιδής νεκρού 
ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο κατά το άρθρο 10, υπόχρεοι για την καταβολή των 
ανάλογων δικαιωμάτων στο Δήμο είναι τόσο ο δικαιούχος του τάφου όσο και οι 
συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του οικογενειακού τάφου αναστέλλεται, για όσο χρόνο 
δεν τακτοποιείται η ανωτέρω οφειλή. 

5. Η παράταση εγκρίνεται από το Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας όταν αφορά περιπτώσεις των Τοπικών Κοινοτήτων 

Άρθρο 14 
Χρόνος ανακομιδής - Αναγκαστικές εκταφές 
 

1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε κοινούς τάφους δεκαετούς ταφής για 
την έδρα του Δήμου  και για τις Δημοτικές Ενότητες ενεργείται μετά την παρέλευση 
δεκαετίας από την ταφή.. 

2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν να παρέλθει η  
δεκαετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του εισαγγελέα χωρίς την καταβολή 
δικαιώματος για την εκταφή και τον επανενταφιασμό του νεκρού. 

3. Όσοι έχουν αποβιώσει λόγω αρρώστιας που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό, η εκταφή τους γίνεται μετά την παρέλευση δεκαετίας. 

4. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, ενεργείται επίσης μετά την πάροδο  δεκαετίας από την ταφή. 

5. Εάν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της  δεκαετίας οι συγγενείς του ενταφιασθέντος 
δεν φροντίσουν για την ανακομιδή ή για την παράταση της ταφής, η υπηρεσία του 
νεκροταφείου ενεργεί αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο 
χωνευτήριο. 

6. Η αναγκαστική εκταφή αποτελεί αναγκαστικό και επαχθές ιιέτρο. Για τον 
λόγο αυτό η υπηρεσία οφείλει πριν τη διενέργεια αυτής να εξαντλεί κάθε πρόσφορο 
μέσο για την ειδοποίηση τυχόν συγγενών. Ενδεικτικά ως μορφές ενημέρωσης των 
συγγενών περιλαμβάνονται : η τηλεφωνική επαφή, η ταχυδρομική επιστολή, η γενική 
ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους το κοιμητηρίου, η τοποθέτηση υπηρεσιακού 
σημειώματος σε εμφανή σημείο επί του τάφου κ.λπ.

 

7.  Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη η εύρεση και ενημέρωση των συγγενών και εφόσον 
έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από τη λήξη της υποχρεωτικής δεκαετούς ταφής ή της 
νόμιμης παράτασης ταφής του νεκρού, συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα κατάλογος 
αναγκαστικών εκταφών, οι οποίες για να διενεργηθούν πρέπει να προηγηθεί η έγκριση 
του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και η τοιχοκόλληση του καταλόγου στον 
Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανές σημείο του κοιμητηρίου ένα (1) μήνα 
πριν την διενέργειά τους. 

Άρθρο 15 
Μεταφορά οστών 
 

1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μεταφορά των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 

2. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά οστών σε άλλο κοιμητήριο όσων έχουν αποβιώσει από 
λοιμώδες νόσημα. 

3. Για τη μεταφορά οστών εκτός του κοιμητηρίου με σκοπό τη φύλαξή τους σε άλλο 
κοιμητήριο (π.χ. κοιμητήριο της γενέτειρας του θανόντος ή τόπου διαμονής της 
οικογενείας του), απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του κοιμητηρίου υποδοχής, η 
απολύμανση των οστών από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας και η τοποθέτησή τους 
εντός καταλλήλου στεγανού κιβωτίου. 

4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά οστών εκτός του κοιμητηρίου, χωρίς να απολυμανθούν και 
χωρίς να προσκομισθεί βεβαίωση από το κοιμητήριο υποδοχής, εκτός εάν πρόκειται για 
ερευνητικούς ή σπουδαστικούς σκοπούς από αυτούς που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον 
από τους κατά νόμο πλησιέστερους συγγενείς. 

 

Άρθρο 16 
Αναβολή ανακομιδής 
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1. Εάν κατά τη διενέργεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει πλήρης 

αποστέωση, τότε σταματά η διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραμένει ατελώς για 
έναν επιπλέον χρόνο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι την οριστική και πλήρη 
αποστέωση του νεκρού. 

2. Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι ενταφιασμένα σε οικογενειακούς τάφους, 
παραμένουν στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόμη έτος, μετά τη λήξη της  
δεκαετίας. 

 
Άρθρο 17 
Φύλαξη Οστών- Απλά οστεοφυλάκια- Πολυετείς οστεοθήκες 
 
Α. Φύλαξη Οστών 
Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των 
ενδιαφερομένων συγγενών και με την επιμέλεια της υπηρεσίας των κοιμητηρίων: 

1. Στα οστεοφυλάκια 
2. Στις οστεοθήκες 
3. Στους οικογενειακούς τάφους 
4. Στα χωνευτήρια 

  Β. Απλά οστεοφυλάκια 
1. Για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών υπάρχουν στα κοιμητήρια 

ειδικοί για τον σκοπό αυτό, χώροι ή κτίρια. Το οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από 
στεγασμένο ή κλειστό (προφυλαγμένο) χώρο, στον οποίο θα υπάρχουν κατάλληλοι 
χώροι, ράφια ή θήκες διαστάσεων τουλάχιστον 0,55μ. Χ 0,34μ. Χ 0,32μ. (Μ-Π-Υ) για 
την τοποθέτηση των κιβωτίων. 

2. Η διαφύλαξη των οστών γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των 
ενδιαφερομένων συγγενών και με την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας τοποθετούνται 
εντός κιβωτίων στο οστεοφυλάκιο ενιαίου τύπου, ανοξείδωτης κατασκευής (inox). Οι 
διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι για το μονό 0,47μ. Χ 0,30μ. Χ 0,30μ. (Μ-Π/Β-Υ) και 
για το διπλό 0,50μ. Χ 0,30μ. Χ 0,30μ. (Μ-Π/Β-Υ). 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των οστών σε κιβώτια που δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 

4. Τα κιβώτια στην εξωτερική πλευρά φέρουν το ονοματεπώνυμο του νεκρού και τον 
αριθμό του κιβωτίου που δίνεται από την υπηρεσία. 

5. Τα κιβώτια τοποθετούνται στις θέσεις των ραφιών κατά απόλυτη αύξουσα αρίθμηση, 
απαγορευμένης της αλλαγής της θέσης τους με πρωτοβουλία των συγγενών. 
Ενδεχόμενες αλλαγές στη διάταξη των θέσεων, στις προδιαγραφές των οστεοκιβωτίων, 
καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το οστεοφυλάκιο καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Το οστεοφυλάκιο παραμένει ανοικτό κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου και 
ειδικότερα κατά οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. 

7.  Στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου, μπορούν να τοποθετηθούν και οστά, τα οποία 
φυλάγονταν σε άλλα κοιμητήρια, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 15. 

8. Το δικαίωμα φύλαξης θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
9. Σε περίπτωση μη καταβολής του δικαιώματος φύλαξης για ένα (1) έτος και με την 

προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησης (συστημένη επιστολή ή νόμιμη επίδοση 
από το Δήμο) των πλησιέστερων συγγενών, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία, 
στο χωνευτήριο. 

 Γ. Πολυετείς οστεοθήκες 
1. Η διαφύλαξη των οστών γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των 

ενδιαφερομένων συγγενών και με την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας σε ειδικό 
χώρο (οστεοθήκες) και σε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου τύπου,    ανοξείδωτης 
κατασκευής (inox), διαστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, οι οποίες θα 
παραχωρούνται στους ενδιαφερομένους για είκοσι (20) ή σαράντα (40) χρόνια έναντι 
τιμήματος (δικαίωμα χρήσης πολυετούς οστεοθήκης) που καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση διενεργείται κατά χρονική προτεραιότητα, 
βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του υποβληθέντος αιτήματος στο γενικό πρωτόκολλο 
του Δήμου, εφόσον υπάρχουν οστεοθήκες προς παραχώρηση. 

2. Για τη διενέργεια της παραχώρησης εκδίδεται σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θεωρείται ότι έχει συντελεστεί μετά την καταβολή του εκάστοτε 
ορισθέντος από το Δ.Σ. δικαιώματος και την υπογραφή της παραχωρητηρίου πράξης. 

3. Η οστεοθήκη δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο γίνεται η 
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παραχώρηση χρήσης ή για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτική 
οποιασδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης προς τρίτους με πράξη εν ζωή ή 
αιτία θανάτου. 

4. Θεσπίζεται υποχρεωτική ομοιομορφία στις προσόψεις των οστεοθηκών, στις οποίες 
τοποθετούνται μαρμάρινες πλάκες διαστάσεων 0,60μ.Χ0,45μ. (Μ-Υ) στις οποίες 
αναγράφονται υποχρεωτικά: Το ονοματεπώνυμο του νεκρού που αφορούν τα οστά, η 
ημερομηνία θανάτου, ο αύξων αριθμός που δίδεται από την υπηρεσία και προαιρετικά η 
ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία του θανόντος διαστάσεων 0,20μ.Χ0,20μ. περίπου 
με το πλαίσιο, σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας. Η οστεοθήκη μετά την τοποθέτηση 
του κιβωτίου με τα οστά σ’ αυτή, κλείνεται ερμητικά με την μαρμάρινη πλάκα και με 
κατάλληλη τεχνική. 

5. Σε κάθε οστεοθήκη επιτρέπεται να τοποθετούνται τα οστά ενός ή και περισσοτέρων 
νεκρών εφόσον υφίσταται μεταξύ τους συγγενική σχέση, που εγγράφως έχει δηλώσει 
στην αίτησή του ο δικαιούχος. 

6. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθήκης σε δύο ή περισσότερα ταυτόχρονα 
πρόσωπα, χωρίς συγγενική σχέση. 

7. Απαγορεύεται η εκ των προτέρων δέσμευση ή παραχώρηση θέσης στις οστεοθήκες σε 
ενδιαφερομένους χωρίς την ύπαρξη οστών προς αποθήκευση. Ομοίως απαγορεύεται η 
με οποιοδήποτε τρόπο αυθαίρετη χρήση των οστεοθηκών. 

8. Απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση στις οστεοθήκες οστών προσώπων που δεν 
προβλέπονται ούτε αναφέρονται στη σχετική οίκοθεν απόφαση και πράξη 
παραχώρησης, ούτε επιτρέπεται η διενέργεια αλλαγής των οστών άλλου νεκρού από 
του αρχικά δηλωθέντος για τα οποία έγινε η παραχώρηση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
της υπηρεσίας. 

9. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτηση κανδηλιών ή άλλων ανάλογων 
κατασκευών στις προθήκες των οστεοθηκών, καθώς και το άναμμα κεριών επί του 
δαπέδου. 

10. Το δικαίωμα της χρήσης της οστεοθήκης χάνεται σε περίπτωση κατάργησης ή παύσης 
της λειτουργίας του κοιμητηρίου. 

11. Τα δικαιώματα φύλαξης θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
12. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φύλαξης για ένα (1) έτος και με την 

προϋπόθεση της προηγούμενης ειδοποίησης (συστημένη επιστολή ή νόμιμη επίδοση 
από το Δήμο) των πλησιέστερων συγγενών, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία, 
αρχικά στο χώρο του απλού οστεοφυλακίου όπου φυλάσσονται για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες και εφόσον ουδείς επιδείξει ενδιαφέρον αυτά μεταφέρονται στο χωνευτήριο, η δε 
οστεοθήκη τίθεται στη διάθεση του Δήμου για περαιτέρω παραχώρηση. 

Άρθρο 18 

Φύλαξη οστών σε Οικογενειακούς Τάφους 

 
1. Η φύλαξη των οστών δύναται να γίνεται και σε οικογενειακούς τάφους μετά από αίτηση 

–υπεύθυνη δήλωση των συγγενών και υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συγκατάθεσης 
του αρχικού δικαιούχου του οικογενειακού τάφου ή σε περίπτωση θανάτου αυτού των 
κατά νόμων πλησιέστερων συγγενών δικαιουμένων της χρήσης αυτού, υπό την 
προϋπόθεση της ύπαρξης δυνατότητας αποθήκευσης των οστεοκιβωτίων εντός του 
οικογενειακού τάφου. 

2. Η οστεοθήκη (κιβώτιο) είναι ανοξείδωτης κατασκευής (inox)  ή μαρμάρινης κατασκευής 
διαστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, τοποθετείται σε κάθε περίπτωση 
είτε στην ομαδική θέση εφόσον υπάρχει, είτε εντός του οικογενειακού τάφου, κάτω της 
τελικής επιφάνειας, ώστε να μην είναι εκτεθειμένη, για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγιεινής, σεβασμού προς τον θανόντα, ασφάλειας και γενικότερης αισθητικής. 

Άρθρο  19 
Χωνευτήρια 
 

1. Στα κοιμητήρια υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μέσα στο έδαφος για την 
τοποθέτηση των οστών των ανακομισθέντων νεκρών. 

2. Η τοποθέτηση των οστών στα χωνευτήρια ενεργείται μετά από αίτηση –υπεύθυνη 
δήλωση των συγγενών, είτε μετά την εκταφή είτε αφού λήξει η παραμονή των οστών 
στο οστεοφυλάκιο και γενικώς δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τους συγγενείς, 
είτε στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συγγενείς. 
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3. Στα χωνευτήρια των κοιμητηρίων μπορούν να τοποθετηθούν και οστά,τα οποία 
φυλάγονταν σε άλλα κοιμητήρια. 

4. Σε περίπτωση πλήρωσης των χωνευτηρίων, αυτά παραμένουν ως έχουν και η επιφάνειά 
τους χρησιμοποιείται αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών και των αναγκών των 
νεκροταφείων. 

Άρθρο 20 
Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα 
 

1. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε 
στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή 
της επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου. 

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. 
3. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 

της Υπηρεσίας από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η 
εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών. 

4. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία 
αποτελούνται τα μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται 
περιουσία τους και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

5. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται 
στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από 
την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική 
και καλλιτεχνική αξία. 

6. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της 
κηδείας περιέρχονται στον Δήμο. 

 
 
Άρθρο 21 
Διαδικασία Κατασκευής - Συντήρηση Τάφων 
 

1. Όλοι οι τάφοι κατασκευάζονται, συντηρούνται ή επαναδιαμορφώνονται από 
εργολάβους ή επαγγελματίες μαρμαροτεχνίτες κατόπιν αιτήσεως των οικείων του 
ταφέντος νεκρού με μέριμνα, φροντίδα και δαπάνη των ιδίων. 

2. Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο δύνανται να καθιερώσει συγκεκριμένους 
τύπους τάφων δεκαετούς  ταφής, οι οποίοι καθίστανται υποχρεωτικοί στους 
ενδιαφερόμενους. 

3. Στους κοινούς τάφους κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επαναδιαμόρφωση τους, 
τοποθετείται υποχρεωτικά πλέγμα (σήτα) ανοξείδωτης κατασκευής (inox) στο άνω 
μέρος αυτών, επί του οποίου τοποθετείται με κατάλληλη τεχνική ψηφίδα ή μικρά 
βότσαλα, κατά προτίμηση λευκού χρώματος, απαγορευμένης της πλήρους κάλυψης του 
τάφου με μπετόν ή άλλο συμπαγές υλικό, για λόγους φυσιολογικής ολοκλήρωσης της 
αποστέωσης, της άμεσης πραγματοποίησης της εκταφής, της αποφυγής δημιουργίας 
ογκωδών υλικών και αποφυγής των ζημιών κλπ. 

4. Στους οικογενειακούς τάφους συνιστάται η χρήση της ανωτέρω τεχνικής και η αποφυγή 
τοποθέτησης μαρμάρινης πλάκας, για τους ανωτέρω λόγους. 

5. Οι τάφοι θα ανεγείρονται με τσιμεντόλιθους ή τούβλα και σε ύψος 0,40μ. περίπου στις 
περιοχές που υπάρχει τσιμεντόστρωση και μέχρι 0,50μ. στις λοιπές περιοχές, αναλόγως 
του υφιστάμενου περιβάλλοντος και της μορφολογίας του εδάφους και στο πλάι θα 
καλύπτονται είτε με μάρμαρο είτε με αμμοκονίαμα καταλλήλου τεχνικής, ώστε οι 
συνολικές εξωτερικές διαστάσεις δεν θα υπερβαίνουν σε μήκος τα 2,60μ. και πλάτος το 
1,40μ. Στους διπλούς οικογενειακούς τάφους οι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις δεν 
θα υπερβαίνουν σε μήκος τα 2,60μ. και πλάτος 3,30μ. 

6. Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία ακατέργαστων υλικών εντός του χώρου του 
κοιμητηρίου. Η εργασία θα περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων 
υλικών. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου των κοιμητηρίων για την 
αποθήκευση υλικών ή για την απόρριψη άχρηστων υλικών έστω και προσωρινά. 

7. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε πρόσθετη κατασκευή επί του μνημείου όπως π.χ. η 
τοποθέτηση σκέπαστρων, πέργκολας κ.λπ. Οι τυχόν ήδη υπάρχουσες κατασκευές 
απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη των ενδιαφερομένων συγγενών. 

8. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια εργολάβων ή μαρμαρογλυπτών που εκτελούν έργα στα 
κοιμητήρια που αποβλέπει και κατατείνει εμφανώς στην προσέλκυση πελατών στο 
χώρο των κοιμητηρίων (τοποθέτηση διαφημιστικών αυτοκόλλητων πινακίδων, 
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επιγραφών κ.λπ.), καθώς επίσης η διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας στους 
χώρους αυτούς λόγω επαγγελματικών ανταγωνισμών ή διαπραγματεύσεων με πελάτες. 

9. Τάφοι οι οποίοι χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας, 
πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως.  

 
 
Άρθρο 22 
Περιποίηση τάφων 
 
 

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών 
τους και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους. 

2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου δύναται 
να παρέχεται αποκλειστικά σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται με διαγωνισμό βάσει 
της σχετικής νομοθεσίας και έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, ή σε ιδιώτες που 
διαθέτουν την απαραίτητη άδεια εισόδου. 

3. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να 
περιποιείται τάφους έναντι αμοιβής. 

 
Άρθρο 23 
Δωρεές 
 
Οι δωρεές των πολιτών υπέρ των κοιμητηρίων γίνονται αποδεκτές με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατά τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως ισχύουν και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, εφόσον καθίσταται εφικτό ή δεν 
αντίκειται στο νόμο και την ηθική. 
 
Άρθρο 24 
Διοίκηση - Προσωπικό Κοιμητηρίων 
 

1. Η διοίκηση και οικονομική διαχείριση ασκείται από τον Δήμο Ελασσόνας και τις 
Δημοτικές - Τοπικές Κοινοτικές δια των αρμοδίων Υπηρεσιών τους, σύμφωνα με την 
εκάστοτε οργανωτική διάρθρωση, οι οποίες μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των 
Κοιμητηρίων και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 

2. Το εργατοτεχνικό προσωπικό εργάζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ώρες και πάντα 
στα πλαίσια των αναγκών της υπηρεσίας κοιμητηρίων. 

3. Την άμεση εποπτεία επί του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού των 
κοιμητηρίων, ασκεί ο Προϊστάμενος αυτού, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις εντολές του Δημάρχου ή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ή του Προέδρου της 
Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας. 

4. Η διάθεση του υπάρχοντος προσωπικού κοιμητηρίων ενεργείται από τον Προϊστάμενο 
αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Υπηρεσίας. 

5. Το προσωπικό πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους ευπροσήγορα και 
με ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των 
προσερχόμενων, να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και με τον απαιτούμενο 
σεβασμό και κατανόηση και να μην δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις. 

6. Στο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλληλικό ή εργατοτεχνικό προσωπικό (τακτικό, 
έκτακτο, σύμβαση εργασιών ή έργου κ.λπ.) απαγορεύεται κάθε και παντός είδους και 
μορφής σχέση ή ανάμειξη (εξαρτημένη ή μη) με εργολήπτες ή σύσταση εταιρειών με 
εργολάβους κηδειών ή ιδιώτες ή άλλους παράγοντες με ενδιαφερόμενες οικογένειες για 
κατασκευή έργου επί τάφου, για τέλεση κηδειών, μνημόσυνων κ.λπ. Επίσης 
απαγορεύεται κάθε οικονομική ή εργασιακή σχέση με τα γραφεία κηδειών κ.λπ. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης σχετικής παράβασης, τηρείται η υπό του νόμου (υπαλληλικός 
κώδικας) προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. 

Άρθρο 25 
Βιβλία 
 
Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την 
υπηρεσία του Δήμου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νεκροταφείου τα παρακάτω βιβλία : 

1. Σχεδιάγραμμα του Νεκροταφείων, 
2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής με ευρετήριο, 
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων με ευρετήριο, 
4. Βιβλίο οστεοφυλακίου με ευρετήριο 
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5. Βιβλίο ανακομιδών-παρατάσεων με ευρετήριο, 
6. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών 
7. Βιβλίο ενεργούμενων νεκροψιών και διατομών. 

 
 
Άρθρο 26 
Τέλη και Δικαιώματα 
 

1. Τα Τέλη και Δικαιώματα χρήσης των δημοτικών κοιμητηρίων ρυθμίζονται με το ν. 
3463/2006 όπως ισχύει (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 19 του από 24/9/1958 Β.Δ. «περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου περί εσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων 
διατάξεων» και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Η βεβαίωση και είσπραξη τους γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
Δήμου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η καταβολή σε δωδεκατημόρια γίνεται εφ’ όσον 
επιτρέπεται. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται κατ’ έτος τα Τέλη & 
Δικαιώματα χρήσης των κοιμητηρίων

6
: 

 Τέλος σύστασης οικογενειακών τάφων 
 Δικαίωμα ενταφιασμού 
 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης) χρόνου ταφής 
 Τέλος ανακομιδής 
 Δικαιώματα από τη χρήση απλών οστεοφυλακίων 
 Δικαιώματα από τη χρήση πολυετών οστεοθηκών 
 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 

 

Άρθρο 27 
Απαγορεύσεις 
 

1. Απαγορεύεται η είσοδος και κυκλοφορία στα κοιμητήρια, αυτοκινήτων οχημάτων από 
επισκέπτες προς επίσκεψη των τάφων συγγενών τους. Εξαίρεση αποτελούν οι ανάπηροι 
και οι έχοντες σοβαρό λόγο υγείας οι οποίοι δεν μπορούν αλλιώς να μετακινηθούν. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος στα κοιμητήρια ατόμων που συνοδεύουν οικιακά ζώα, 
χειραμάξια, επαίτες, μικροπωλητές και διανεμητές έντυπου υλικού με  

3. διαφημιστικό ή μη περιεχόμενο. 
4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα επισκέπτη η είσοδος και παραμονή στο κοιμητήριο κατά τις 

ώρες που αυτό είναι κλειστό. 
5. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (στεγάστρων κ.λπ.) ή φύτευση θάμνων, δένδρων και 

λοιπών καλλωπιστικών φυτών (λουλουδιών) στους τάφους ή σε κοινόχρηστο χώρο του 
κοιμητηρίου, καθώς επίσης και η υπερβολική εναπόθεση γλαστρών ή κανδηλιών 
επιπλέον των υπαρχόντων και λοιπών αντικειμένων. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
απομακρύνονται από την υπηρεσία με καταλογισμό του κόστους που συνεπάγεται ο 
Δήμος. 

Άρθρο 28 
Λοιπές Διατάξεις 
 

1. Ο χώρος του κοιμητηρίου είναι ιερός και κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον 
απαιτούμενο σεβασμό. 

2. Κάθε επιγραφή στο κοιμητήριο που δεν αφορά ονοματεπώνυμο, ημερομηνία ταφής, 
πριν τοποθετηθεί πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Κατά την έκδοση της άδειας ταφής ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ολίγων 
ημερών, η Υπηρεσία γνωστοποιεί στον συγγενή που δηλώθηκε ως υπεύθυνος, 
ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθώς και 
σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις και προδιαγραφές των μαρμάρινων κατασκευών που 
πρέπει να τοποθετηθούν. 

4. Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί για ερευνητικούς ή σπουδαστικούς σκοπούς να 
δοθεί πλήρως αποστεωμένος και απολυμασμένος σκελετός, από αυτούς που δεν 
υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από συγγενείς. 

                                           
6
 Άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968 και άρθρο 3 ν. 547/1977 
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5. Οστά μπορούν να εξέλθουν από το κοιμητήριο μόνο για να μεταφερθούν σε άλλο 
κοιμητήριο, για επιστημονικούς σκοπούς και για εγκληματολογικούς λόγους κατόπιν 
άδειας Εισαγγελέα. 

6. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται έγγραφος τρόπος κοινοποίησης με έκθεση 
επίδοσης, αυτή εκτελείται με τον προβλεπόμενο τρόπο και από τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου, για τις επιδόσεις εγγράφων. 

 
Άρθρο 29 
Τροποποιήσεις - Ισχύς του Κανονισμού 
 

1. Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδιο είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του που εκδίδεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (κανονιστικές πράξεις) αποφασίσει σχετικά. Επίσης με όμοια απόφασή του 
μπορεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Ειδικότερα, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο εκτέλεσης των πάσης φύσεως 
έργων επί των τάφων, τον έλεγχο αυτών, καθώς επίσης και για τις υποχρεώσεις των 
εργοληπτών, εργολάβων και κατασκευαστών τάφων και του Δήμου που δεν 
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, 
δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση 
του Δημάρχου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

3. Όλα τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα του Δήμου υποχρεούνται να εφαρμόζουν πιστά 
τον παρόντα Κανονισμό. Η μη τήρησή του αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

4. Ο παρόν Κανονισμός ισχύει μετά την κατά νόμο έγκρισή του. Κάθε άλλη, επί του 
αυτού αντικειμένου, προγενέστερη Πράξη, καταργείται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 68/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από όλα τα παρόντα μέλη. 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ      

                 

  Ακριβές απόσπασμα 

    Ελασσόνα την ίδια ημέρα 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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