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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
 

Η πρόταση  της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για 

την τροποποίηση των υφισταμένων και τελικά την  σύνταξη νέου ενιαίου σύγχρονου 

κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών κοιμητηρίων με στόχευση τόσο στο ιδιαίτερο 

κοινωνικό  μέρος του θέματος όσο και στη διασφάλιση  εύρυθμης  και ασφαλής λειτουργίας 

με την λήψη των  απαραίτητων όρων που θα την εξασφαλίσουν. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

 

1. Νομιμοποίηση με ένταξη στους σχετικούς νόμους, αυθαιρέτων κατασκευών-

κτισμάτων στα κοιμητήρια του Δήμου, που εξυπηρετούν τις απαραίτητες 

λειτουργικές ανάγκες ενός σύγχρονου κοιμητηρίου . (Π.χ. κυλικείο στο δημοτικό 

κοιμητήριο Βούλας) 

 

2. Η διοίκηση και η διαχείριση του κοιμητηρίου ασκείται από το Δήμο 

δια των Υπηρεσιών του. 

Το προσωπικό του νεκροταφείου πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους 

προσερχόμενους με κατανόηση και ευπρέπεια και να παρέχει τις υπηρεσίες του  

με προθυμία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 

Απαγορεύεται από το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του 

νεκροταφείου κάθε ανάμιξη που έχει σχέση με τη σύσταση εργοληπτών, εργολάβων  
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κηδειών ή άλλων παραγόντων, σε ενδιαφερόμενες οικογένειες 

για κατασκευή έργου επί τάφου, για τέλεση κηδειών, μνημόσυνων κ.λ.π. 

Επίσης απαγορεύεται κάθε οικονομική τους σχέση με τους εργολάβους. 

Αν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση κινείται κατά του υπαιτίου η προβλεπόμενη 

πειθαρχική διαδικασία . 

 

 

 

3. Η εκτέλεση έργων διακόσμησης και διαμόρφωσης των οικογενειακών τάφων 

καθώς και των τριετούς χρήσεως τάφων θα γίνεται από τεχνικά γραφεία, 

εργολάβους και τεχνίτες που ασκούν ανάλογη δραστηριότητα η οποία  

αποδεικνύεται, από Βεβαίωση ενάρξεως επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

τους ή Βεβαίωση ασφαλίσεως στο Ο.Α.Ε.Ε. ή για απλό τεχνίτη, με επίδειξη των 

ενσήμων ΙΚΑ . Ο υπεύθυνος του έργου κατασκευής του μνημείου  συντάσσει και 

υπογράφει Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει τους εργαζόμενους 

ονομαστικά, τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, ότι δεν θα γίνονται 

εργασίες κοπής μαρμάρων στο χώρο αλλά απλή συναρμολόγηση  και ότι μετά το 

πέρας των εργασιών θα απομακρύνει όλα τα υπολειπόμενα υλικά  και θα 

καθαρίσει το χώρο στον οποίο εργαζόταν . Είναι επίσης υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προξενήσει. 

 

4. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή να 

διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το 

μέγεθος και το ύψος του μνημείου, ανάλογα με την άδεια που έχει λάβει από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
 

5. Τα μάρμαρα που αποξηλώνονται από τα  μνημεία μετά την  εκταφή, ανήκουν 

στον Δήμο και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο μητρώο σαν Δημοτική περιουσία. 

Τα μάρμαρα αυτά επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες σε υλικά 

από τις Δημοτικές υπηρεσίες και τότε διαγράφονται από το μητρώο.   
 

6. Να επιτρέπεται η δυνατότητα ταφής των δημοτών ανεξάρτητα από τις 

θρησκευτικές  πεποιθήσεις του θανόντος εφόσον το επιθυμούν οι οικείοι του 

χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση του Δημάρχου.                                     
Σεβόμενοι τις λατρευτικές τους δοξασίες την απόδοση τιμής και τον 
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κοσμοθεωρητικό  προσανατολισμό  του νεκρού και εφόσον υπάρχει η ανάλογη 

δυνατότητα ,κηδεύονται για αυτούς τους λόγους σε ειδικό χώρο. 
 

 

7. Το δικαίωμα για την επιθυμία του Θανόντος  ή των οικείων του  για την 

αποτέφρωση της σωρού , λόγω του ότι κατά την σύνταξη του ενιαίου 

κανονισμού των κοιμητηρίων δεν λειτουργεί κέντρο αποτέφρωσης νεκρών βάσει 

του Π.Δ. 31/2009 ( ΦΕΚ 49 Α 23/3/2009 ) ο παρών κανονισμός θα τροποποιηθεί 

ανάλογα όταν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις .  

 

8. Η υπηρεσία να προβλέπει και έγκαιρα να ενημερώνει την Δημοτική Αρχή για  

      την ανάγκη επέκτασης των χώρων ταφής στα Δημοτικά κοιμητήρια πριν  αυτοί 

      εξαντλήσουν τις δυνατότητες τους. 

 
 

9. Να επιτρέπεται η τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν 

συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, με την προϋπόθεση της έγγραφης 

συγκατάθεσης του τελευταίου και εάν δεν υπάρχει, του συζύγου ή της συζύγου 

και των κατιόντων του. Στην περίπτωση αυτή να καταβάλλεται στο δήμο τέλος 

φιλοξενίας.  

     Φιλοξενούμενος θεωρείται και ο νεκρός όταν δεν προσκομίσουν οι συγγενείς τα 

     απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συγγένεια. 

 
10. Οι δικαιούχοι οικογενειακού τάφου μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος 

χρήσης του τάφου χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αιτιολογήσουν τη παραίτηση 

τους. Ο τάφος σε αυτή τη περίπτωση περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται 

ελεύθερα στη συνέχεια. Ο κύριος του τάφου δύναται αιτιολογημένα να 

παραιτηθεί από το δικαίωμα χρήσης του τάφου και με δήλωση του να 

παραχωρηθεί ο τάφος σε τρίτο πρόσωπο που αυτός θα υποδείξει πληρώνοντας  

     ο τρίτος την τιμή του δικαιώματος το  οποίο προσδιορίζει ο κανονισμός.   

     Η παραίτηση υπέρ τρίτου προσώπου πρέπει να περάσει από την έγκριση του 

     δημοτικού συμβουλίου με την ευχέρεια να αποδεχθεί ή μη την δήλωση του 

     αιτούντος.   

 

11. Μέριμνα για ταφή μικρών ζώων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

 


