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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   53/2017 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 13η/2017 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40644/8-9-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Βεργόπουλος  Δημήτριος, 2) Θεοφιλόπουλος 

Ιωάννης, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) Μαρινάκης Σαράντος, 5) Μπάκας Ιωάννης,  6) Μπεχράκης 

Σταμάτης και 7) Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ.  Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο : 

Κανονισμός Λειτουργίας  Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και  
Οικισμών Δήμου Καλαμάτας. 

 

Η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος αποτελεί κανονιστική απόφαση, το σχέδιο της   
οποίας καλείται να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β του Ν. 3852/2010. 
 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των Μελών υπήρχε το σχέδιο του Κανονισμού 
Λειτουργίας  Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και  Οικισμών Δήμου 
Καλαμάτας, όπως αυτός συντάχθηκε από το Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών 
Συνεργατών. 
 
 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και ο κ. Κουτσογιαννόπουλος 
Παναγιώτης, ειδικός σύμβουλος του Δήμου και συντάκτης του σχεδίου του εν λόγω κανονισμού, 
προκειμένου να δώσει τις αναγκαίες διευκρινήσεις  εάν χρειασθεί.  

 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 

Είναι εδώ ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος ο οποίος ξέρει τις λεπτομέρειες του 
κανονισμού.  

Θα πω ως η εισήγηση γιατί ο κανονισμός περιλαμβάνεται μέσα στο φάκελο των θεμάτων. Απλά 
να σας ενημερώσω για δύο προσθήκες που έχουνε γίνει την τελευταία στιγμή. Στο άρθρο 8, που 
διευκρινίζεται η διάρκεια ταφής, στην παράγραφο 1, γράφει το σχέδιο του κανονισμού. Μετά την 
παρέλευση της πενταετίας, ο χώρος περιέρχεται στον Δήμο με την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή 
του. Εδώ συμπληρώνουμε, έχει ξεχαστεί κάτι. Η πρόταση αυτή θα μετατραπεί ως εξής. Μετά την 
παρέλευση της τριετίας και της πενταετίας αντίστοιχα ο χώρος περιέρχεται στον Δήμο για την 
περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του. Αυτή είναι η μία αλλαγή και έχει ξεχαστεί και στην παράγραφο 
2 του άρθρου 8, εκεί που λέει υπόδειγμα 4, που είναι σημειωμένο με έντονο φόντο, ακριβώς από 
κάτω λέει. Η άδεια για την 2η παράταση εκδίδεται από τον Δήμαρχο, εκεί προσθέτουμε την λέξη 
μόνο, μόνο από τον Δήμαρχο προτείνεται αυτό. Ως προς τα υπόλοιπα, είναι όπως περιγράφονται 
στην εισήγηση. Παρακαλώ πολύ για ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις.  

Ο κύριος Μπεχράκης. 

 
Η ερώτηση είναι, γιατί η άδεια παράτασης να εκδίδεται από τον Δήμαρχο και όχι 
από την υπηρεσία την αντίστοιχη; Τι είναι αυτή η υπηρεσία, η οποία εισπράττει τα 

τέλη ας πούμε και δεύτερον και το ουσιαστικότερο. Εκεί στα περιφερειακά κοιμητήρια, επειδή 
υπάρχει χώρος και λοιπά, μέχρι σήμερα ήτανε χωρίς περιορισμό. Σε πολλά από τα κοιμητήρια 
αυτά. Εμείς ερχόμαστε και την πενταετία, που είναι και μια πρακτική, την κάνουμε και τριετία. 
Έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα;  

 
Κύριε Μπεχράκη, καταρχήν ως προς το νούμερο ένα, λέει η παράγραφος. Η 
διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου, για τα ημιαστικά κοιμητήρια ορίζεται 

σε 3 χρόνια και για τα κοιμητήρια των λοιπών τοπικών διαμερισμάτων σε 5 χρόνια. 

Οπότε το 3, και 5, της τριετίας και πενταετίας αντίστοιχα έχει να κάνει με τα 3 έτη και τα 5 που 
αναφέρονται πιο πριν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ωραία, πόσα ήτανε παλιά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα ήτανε κύριε Κουτσογιαννόπουλε; Στο μικρόφωνο.  
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω 5 και 7 ήτανε αυτό το νούμερο.  

 
…. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) ανάγκη χώρου, δεν περιγράφει τίποτε 
από όλα αυτά μέσα.  

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος στο μικρόφωνο παρακαλώ. 

 
Για την τριετία υπάρχει η δυνατότητα παράτασης 1 συν 1 χρόνο, 
οπότε πάλι στα 5 χρόνια πηγαίνει, αλλά εφόσον το επιτρέπουν οι 

συνθήκες. Έτσι;  

Υπάρχουν ελάχιστα κοιμητήρια στα οποία υπάρχει αυτή η στενότητα του χώρου όπου η τριετία 
είναι απαραίτητη και δυστυχώς δεν είναι μόνα τα ημιαστικά, θα αναφερθώ παραδείγματος χάριν 
στο κοιμητήριο του Ελαιοχωρίου, το οποίο είναι ένα χωριό και παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη 
στενότητα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια εκείνο πάει στα 5 χρόνια κατευθείαν χωρίς τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, μία και έξω στα 5 χρόνια τελείωσε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου, αυτά είναι υποχρεωτικά;  
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορεί όμως να υπάρχει μια ελαστικότητα θεωρώ ή όχι; 

 
Δεν έχει προβλεφτεί κάτι τέτοιο. Για να υπάρχει μία αντιστοιχία και 
προς το κεντρικό κοιμητήριο έτσι; Να υπάρχει ένας κανόνας εν πάση 

περιπτώσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάκας έχει το λόγο. 

 
Όταν έχει γίνει χρήση φαρμάκων να ξέρετε ο νεκρός δεν λιώνει. Εγώ τον αδερφό μου 
τον εβγάλαμε στα 3 χρόνια και δυστυχώς δεν είχε λιώσει, γιατί είχε κάνει έντονη 

χρήση φαρμάκων τον ένα μήνα που νοσηλευότανε εκεί που νοσηλευότανε. Αυτό να το ξέρετε 
παιδιά. Όταν έχει γίνει χρήση φαρμάκων δεν λιώνει, δεν θα λιώσει. Θέλεις άλλα 2 χρόνια. Απλά το 
θέτω. 

 
Για τους λόγους αυτούς δίνεται και η δυνατότητα για παρατάσεις, νομίζω θα 
καλύπτει πενταετία σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος. 

 
Στην προκείμενη περίπτωση για τα ημιαστικά και τα λοιπά κοιμητήρια, 
δεν προβλέπεται η διαδικασία του μεταχώματος, αλλά λέμε σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο γίνεται επανεπίχωση, επιτόπου.  
 

ΜΠΑΚΑΣ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Στην Καλαμάτα ναι. Σε τούτη την περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το 
μετάχωμα υπάρχει επανεπίχωση.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Απ' ότι μου λένε οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι γραμματείς περισσότερο που κουβεντιάζω, εδώ 
είναι υπαρκτό το πρόβλημα στα χωριά, αλλά όχι τόσο μεγάλο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Θεοφιλόπουλος έχει ερώτηση. 

 
Όχι για αυτό το άρθρο όμως. Ερώτηση για το 18, γιατί δεν λέει νούμερα το 
18. Τα τέλη πόσα είναι αυτά τα τέλη; 

 
Τα τέλη και δικαιώματα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Εδώ μέσα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα από τα τέλη. Δηλαδή, 

με τον προηγούμενο κανονισμό προβλεπόντουσαν ορισμένα τέλη, παραδείγματος χάρη  τέλη 
φύλαξης οστών, τα οποία αφενός μεν ουδέποτε εισπράχθηκαν στα χωριά και δημιουργεί ένα 
δημοσιοοικονομικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα ουσιαστικό πρόβλημα, διότι τα οστεοφυλάκια 
όπου υπάρχουν είναι κατασκευασμένα συνήθως από τους ίδιους, συντηρούνται από τους ίδιους 
και πλέον σε αυτόν τον κανονισμό διαγράφονται κάποια τέλη, γι' αυτό λέει ότι μέχρι τις 31.12 
ισχύει η απόφαση η παλιά. Είναι αυτή που ισχύει για τα τέλη και με την καινούργια απόφαση που 
θα ψηφιστεί τώρα τον Οκτώβριο και θα ισχύει από 01.01 του '18, θα καθοριστούν τα τέλη που τα 
τέλη θα είναι αυτά που ψηφίζετε με αυτόν τον κανονισμό. 

Εδώ δηλαδή καταρχήν συζητάμε και το ύψος που θα καθοριστεί από εσάς πάλι τους δημοτικούς 
συμβούλους στην απόφαση τη σχετική.  

 
Υπάρχει άλλη ερώτηση;  

Ο κύριος Μαρινάκης. 

 
Αν έχουμε την αρμοδιότητα ως Δήμος να επεμβαίνουμε στα νεκροταφεία τα οποία 
είναι από κληροδοτήματα στους ενοριακούς ναούς. Ένα ερώτημα είναι αυτό, είναι 

νομικό θέμα αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Δηλαδή, στα νεκροταφεία που εφάπτονται των 
ενοριακών ναών, που δεν είναι ξεχωριστοί αυτόνομοι χώροι νεκροταφείων. Ας πούμε στο 
Καρβέλι, το νεκροταφείο είναι στα όρια του ενοριακού ναού και από ότι έχω ακούσει ιστορικά ότι 
αυτό ήτανε κληροδότημα.  
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα κοιμητήρια βάση του νόμου είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ.  

 
Μάλιστα.  
2η ερώτηση. Αν υπάρχει στον κανονισμό αντιστοίχιση των εσόδων, των 

κοιμητηρίων και μιλάω κυρίως για τα ημιαστικά νεκροταφεία, έτσι ώστε να αποδίδονται εκ νέου 
προς βελτίωση των χώρων τους, γιατί έχουνε ακουστεί τέτοια παράπονα.  

 
Κάπου λέει εδώ μέσα ότι υπάρχει ειδικός κωδικός και τα έσοδα 
πηγαίνουν έτσι και αλλιώς στα έσοδα των ΟΤΑ. Τα έσοδα των 

κοιμητηρίων είναι ανταποδοτικά, αλλά κάπου το λέει και εδώ μέσα ότι υπάρχει, εις βάρος του 
κωδικού.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Σαράντο μου κάπου το λέει τώρα, ότι οι επισκευές και οι δαπάνες 
γίνονται εις του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού και στον 

προϋπολογισμό μέσα περνάνε ανά κοιμητήριο τα έσοδα. Αν μπορεί να υπάρχει αυτό, γιατί κατά 
πάσα πιθανότητα τα έσοδα θα είναι τόσο λίγα σε κάποια κοιμητήρια που δεν θα καλύπτουν τις 
δαπάνες τους. Δεν σημαίνει εκεί ότι δεν θα τα φτιάξεις, έτσι δεν είναι;  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Που είναι μεγαλύτερα. 

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Οι σχετικές, συγνώμη, μπορώ να πω; Άρθρο 17 καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων. Λέει 
ότι θα γίνεται αυτό, φύτεψη, θα γίνεται καθαρισμός, 2, 3 φορές το χρόνο γενική συντήρηση και 
στο τέλος λέει οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τα έσοδα του εκάστοτε κοιμητηρίου που 
παρακολουθούνται σε ξεχωριστό κωδικό εσόδων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Μόνο 
σε αυτό μπορώ να παραπέμψω. 

 
Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί συνήθως στα κοιμητήρια που υπάρχει στενότητα 
χώρου είναι από τα εγκαταλελειμμένα μνημεία τα οποία ουδείς κατιόντας έχει 

ασχοληθεί να κάνει την εκταφή ή εν πάση περιπτώσει να αδειάσει το χώρο. Αυτό προβλέπεται 
στον κανονισμό; Γιατί ακούμε ότι υπάρχουν μνήματα τα οποία είναι εκεί 50 χρόνια, χωρίς να 
προβλέπεται κάτι ειδικότερο.  

Αυτό το λέω κύριε Κουτσογιαννόπουλε για να διευκολύνουμε και τους Προέδρους κάποια στιγμή, 
γιατί και ο κανονισμός έχει ένα ρόλο να διευκολύνει και αυτούς τους Προέδρους εκεί πάνω. Που 
να πάει ο Πρόεδρος και να του πει ότι ξέρεις είναι 30 χρόνια ο παππούς σου εκεί, 40 μετά την 
εκδημία του έπρεπε να τον βγάλουμε. Δεν πρέπει να το προβλέψουμε αυτό; Πως θα τους 
λύσουμε τα χέρια. 

 
Τώρα δεν μπορώ να παραπέμψω ακριβώς, αλλά προβλέπεται υπό την 
έννοια ότι σου λέει, ταφή 3 ή 5 χρόνια ή και δεν ξέρω εγώ πόσο και 

μετά ο τάφος λέει περιέρχεται στο Δήμο για ελεύθερη διάθεση.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Για όλους, για όλους και μάλιστα έτσι παρεμπιπτόντως, αν μου 
επιτρέπετε, επειδή ζητήθηκαν οι απόψεις των τοπικών, όσοι μας 

στείλαν τέλος πάντων, στείλανε από τη Δημοτική Ενότητα Άριος, με τα Τοπικά Διαμερίσματα 
Άμμου, Ανεμόμυλου και Αλωνίων. Μεταξύ των άλλων το λένε και αυτοί, υπάρχουν πολύ 
εγκαταλελειμμένοι τάφοι που πρέπει να γίνει καθαίρεση.  

 
Κύριε Κουτσογιαννόπουλε εντάξει, ευχαριστούμε.  

Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Ωραία, να περάσουμε σε τοποθετήσεις.  

Ο κύριος Μπεχράκης. 

 
Το θέμα των κοιμητηρίων και ιδιαίτερα των περιφερειακών κοιμητηρίων εμείς σαν 
παράταξη το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και το θεωρούμε σημαντικό 

κεφάλαιο, παρόλο τα μικρά μεγέθη που υπάρχουν. Σημαντικό κεφάλαιο σε σχέση με την 
μελλοντική λειτουργία του Δήμου. Η γενική μας θέση ήτανε, ότι είναι στρατηγικό κεφάλαιο, 
δηλαδή είναι στις υποδομές του Δήμου και στις βασικές λειτουργίες του, γιατί και στην πορεία 
ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας αλλά και τις μικρές γεωγραφικές αποστάσεις που υπάρχουν 
μπορεί να αποτελέσουν μια διασυνδεόμενη στεφάνη ώστε να μπορούμε να βρούμε και 
μελλοντικές λειτουργίες του αστικού ιστού στο αντίστοιχο κομμάτι, δηλαδή σε νεκτροταφειακές 
ανάγκες.  

Με αυτή την έννοια δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα είτε με μικρούς 
κωδικούς εισπράξεων δημοτικών τελών στα κοιμητήρια, τα οποία είναι ανεπαρκή για ένα τέτοιο 
στρατηγικό σχέδιο, αλλά πρέπει να δούμε και την αγορά όμορων οικοπέδων σε αυτά ώστε να 
έχουμε ένα στρατηγικό απόθεμα χώρου και με βάση την λογική που σας είπα προηγούμενα.  

Με βάση αυτό λοιπόν έχουμε κάνει τοποθετήσεις και είναι διαφορετικού πνεύματος από μια 
διαχειριστική προσπάθεια που κάνει αυτός ο κανονισμός και θεωρούμε ότι πρέπει να το δούμε σε 
μια νέα βάση. Δηλαδή πραγματικά μπορεί ένα μικρό κοιμητήριο να μην έχει τα κεφάλαια να 
αγοράσει και την επέκταση ενός οικόπεδου που είναι δίπλα του, τα οποία είναι και απαξιωμένα 
γιατί είναι δίπλα από το νεκροταφείο και δεν έχει τη δυνατότητα με τα έσοδα που μαζεύει.  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Εάν εμείς πάμε σε μια λογική ότι εφόσον δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι από το συγκεκριμένο 
κοιμητήριο ας το, τι να το κάνουμε, καταλαβαίνετε δεν είμαστε οπαδοί της αντίληψης αυτής που 
έχουμε εμείς γι' αυτό το θέμα.  

Επομένως ένα θέμα είναι αυτό. Ότι πρέπει να δούμε όλο το θέμα σε διαφορετική βάση.  

Το 2ο. Θεωρούμε ότι δεν ταιριάζει ας πούμε στην Αυτοδιοίκηση το να τοποθετούμε την άδεια 
ταφής ή την παράταση με Απόφαση Δημάρχου, ιδιαίτερα για έναν μεγάλο Δήμο, ο οποίος 70.000 
κάτοικοι. Έτσι; Και θέλεις να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει στον κανονισμό 
να μπούνε αρμοδιότητες των υπηρεσιών, που με αντικειμενικούς τρόπους θα βγάζουν τις 
παρατάσεις και θα υπογράφουν. Μια πολεοδομία υπογράφει για να χτίσει ένα σπίτι ή όχι. Ο τάφος 
πρέπει να έχει την υπογραφή Δημάρχου; Που είναι μικροπαιχνίδια, που σου λέει ψήφισέ με, για 
να σου αφήσω το δικό σου παραπέρα ας πούμε. Αυτό που βάζει μέσα ας πούμε. Πρέπει να 
οργανωθεί με αντικειμενικό τρόπο και οι υπηρεσίες οι αρμόδιες, έτσι, να αποφασίζουν με βάση 
τους χώρους και τι γίνεται, για όλους, με κοινούς κανόνες και όχι ένας, ένας με υπογραφή 
Δημάρχου. 

 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουν να πουλάνε εξυπηρέτηση. 

 
Εντάξει, το λέμε κομψά όσο μπορούμε.  

Το 3ο ζήτημα που βάζουμε είναι. Στο παρελθόν είχαμε πάρει απόφαση να 
πληρώνουν δημοτικά τέλη οι δημότες Καλαμάτας που εξυπηρετούνται, οι συγγενείς τους που 
έχουν ταφεί στα περιφερειακά κοιμητήρια, αλλά δεν εισπράχθηκαν. Εδώ, το έχουμε βάλει και 
στην Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να διαγραφούν όλα αυτά τα τέλη, γιατί οι άνθρωποι εκεί 
πληρώνουν τους ιερείς, πληρώνουν τους νεωκόρους για να συντηρούν τα οστεοφυλάκια που 
έχουν και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι καταβάλουν το αντίτιμο. Δηλαδή πάει η οικογένεια και 
πληρώνει τον νεωκόρο που έχει εκκλησία, τον παπά και του λέει έχω τους δικούς μου στο 
οστεοφυλάκιο, κάνουν τις λειτουργίες, καθαρίζουν, πλένουν, κάνουν εκεί πέρα. Επομένως λοιπόν 
είναι άδικο να συγκεντρώνονται χρέη και να μην υπάρξει τέτοια απόφαση. Δηλαδή πρέπει νομίζω 
κατά την γνώμη μου, πρέπει να μπει θέμα και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο απάνω σε αυτό το θέμα. Συμφωνούμε ότι αν φτιάξουμε καινούργια οστεοφυλάκια να 
ξεκινήσουμε με μια νέα αρχή και να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι από εδώ και στο εξής θα 
πληρώνετε στην υπηρεσία του Δήμου και όχι ή στους νεωκόρους ή στους ιερείς που μέχρι τώρα 
πληρώνονταν. Έτσι;  

Με αυτές τις παρατηρήσεις, έτσι, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό, παρ’ όλη την 
προσπάθεια του γίνεται σε καθημερινή διαχείριση και λοιπά, εξήγησα μια δικιά μου λογική. Αυτά. 

 
Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί ..., α, 
συγνώμη, ο κύριος Θεοφιλόπουλος πρώτα και μετά.  

 
Απ' ότι φάνηκε και από τις τοποθετήσεις εδώ, τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις, ότι υπάρχει εν γένη ένα θέμα με την ταφή, ο χρόνος ταφής, αν 

λιώνουν δεν λιώνουν και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και η καύση των νεκρών, 
ώστε να μην έχουμε αυτού του είδους, τα τόσα προβλήματα.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. 
 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει μεγάλη σχέση διότι θα αποσυμφορήσει τα κοιμητήρια, θα  …...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην κάνετε διάλογο, έχει κάποιες απόψεις ο κύριος Θεοφιλόπουλος.  

 
….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου), για να έχει ένα βαζάκι μέσα στο σπίτι, είναι 
καλύτερο αυτό, παρά …... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνούμε, να πει ο κύριος Θεοφιλόπουλος. 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  
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ΜΠΑΚΑΣ: Άντε να τα βάλεις με όλο το σύστημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Θεοφιλόπουλε συνεχίστε. 

 
Λέω, επ' ευκαιρίας των προβλημάτων που διαπιστώνουμε εδώ πέρα με τα 
κοιμητήρια, χώρους περιορισμένους και όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει ο 

Δήμος να αρχίσει σιγά - σιγά να θέσει στο τραπέζι και την καύση νεκρών, δηλαδή, δημιουργία 
χώρων καύσης.  

 
Ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος έχει να πει κάτι για την καύση; Έχουμε κάνει κάποια 
…..  

 
Ήθελα μόνο να πω ότι ο κανονισμός έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα 
της νομοθεσίας και αναφερόμαστε μονάχα στη φύλαξη της τέφρας 

από καύση η οποία το που θα γίνει δεν ξέρω αλλά δεν μπορεί να σου απαγορεύσει κανείς να 
φέρεις την τέφρα, βάση αυτού του κανονισμού, δεν μπορεί να σου απαγορεύσει κανείς να φέρεις 
την τέφρα και να την φυλάξεις στο οστεοφυλάκιο ή στην οστεοθήκη.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ορίζεται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.  

 
Λοιπόν να περάσουμε, να μην το συζητήσουμε άλλο το θέμα.  
Αποτυπώθηκαν γενικά οι απόψεις των συναδέρφων. Γίνεται μία προσπάθεια να μπει 

μία τάξη σε μια κατάσταση ετών. Θα συζητηθεί το θέμα εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
ξαναεκθέσετε τις απόψεις σας. 
Να περάσουμε σε ψηφοφορία.  
Η αντιπολίτευση ψηφίζει αν κατάλαβα κατά ή λευκό. Κατά. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι σε ιδιαίτερο τμήμα φυλάσσεται η τέφρα. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λευκό. 

 
Ο κύριος Μαρινάκης λευκό.  
Η λοιπή πλειοψηφία υπέρ.  

 
 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Θεοφιλόπουλου και Μπεχράκη οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και του κ. 
Μαρινάκη ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την έγκριση 
του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων 
και Οικισμών Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός συντάχθηκε από το Γραφείο Ειδικών 
Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών και ο οποίος, μετά τις συμπληρώσεις που 
έγιναν στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 8, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  

ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

Αύγουστος  2017 

 

 

Περιεχόμενα : 
 

Άρθρο  1: Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Σελ. 3 

Άρθρο  2: Νομικό πλαίσιο Σελ. 3 

Άρθρο  3: Ορισμοί – Έννοιες Σελ. 5 

Άρθρο  4: Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Σελ. 5 

Άρθρο  5: Λειτουργία Υπηρεσιών Κοιμητηρίου Σελ. 7 

Άρθρο  6: Διοίκηση και Διαχείριση Κοιμητηριακών Ιερών Ναών Σελ. 7 

Άρθρο  7: Προϋποθέσεις ταφής Σελ. 7 

Άρθρο  8: Διάρκεια Ταφής Σελ. 9 

Άρθρο  9: Τάφοι Σελ. 9 

Άρθρο 10:  Κατασκευή ταφικών μνημείων Σελ. 10 

Άρθρο 11: Οικογενειακοί τάφοι   Σελ. 11 

Άρθρο 12:  Τιμητική διάθεση τάφων Σελ. 11 

Άρθρο 13: Ανακομιδή οστών Σελ. 11 

Άρθρο 14: Φύλαξη οστών  Σελ. 12 

Άρθρο 15: Ώρες λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Σελ. 13 

Άρθρο 16: Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Σελ. 13 

Άρθρο 17: Καθαρισμός και ευπρεπισμός κοιμητηρίων Σελ. 15 

Άρθρο 18: Τέλη και δικαιώματα Σελ. 15 

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις - Εφαρμογή κανονισμού Σελ. 17 

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος του κανονισμού Σελ. 17 

Παραρτήματα 
Α) Απόφαση καθορισμού τελών 

Β) Υποδείγματα εγγράφων 

Σελ.   

Σελ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη 

διαχείριση των κοιμητηρίων ημιαστικών περιοχών και λοιπών τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου 

Καλαμάτας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 8 του  Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων» και του Α.Ν. 582/68 «Περι δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων». Αποτελεί  

κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου 

τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 459 του ποινικού κώδικα. 

Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

1. Των άρθρων 35,  966 και 970 του Αστικού Κώδικα 

2. Των άρθρων 201, 373, 426, 443 και 459 του Ποινικού Κώδικα 

3. Του  Β.Δ. 24/9  από 20.10.1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Του Β.Δ. 17/5 από 15.6.1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

5. Του Β.Δ. 542 από 25.08.1961 «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του 

τύπου αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Του Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών»   

7. Του Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και  Κοινοτικών Κοιμητηρίων»  

8. Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969 (περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων) 

9. Του Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων» 

10. Του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» 

11. Του Ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων» 

12. Του άρθρου 14 του Ν. 2503/1977 (θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης)  

13. Του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 (μείωση αποστάσεων ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων 

κοιμητηρίων) 

14. Της ΚΥΑ Α5/1210/78 (ΦΕΚ Β 424) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων» 

15. Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών», ΦΕΚ 1 

Α΄/1980. 

16. Του Ν. 1315/1983 «Κύρωση της Συμβάσεως 80/26 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά 

ανθρωπίνων σορών μεταξύ κρατών μελών του». 

17. Του Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίων» 

18. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

19. Του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Ν. 3472 / 2006  «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»  

20. Του Ν. 3719 / 2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες 

διατάξεις» 

21. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

22. Του άρθρου 4 του Ν. 4144/2013, αντικατάσταση και τροποποίηση του Ν. 344/76 «περι 

ληξιαρχικών πράξεων». 

23. Του άρθρου 49 κ΄ 49
α
 του Ν. 4277/2014 (Ληξιαρχική πράξη για αποτέφρωση κ΄Διαχείριση τέφρας). 

24. Του Ν. 4356 / 2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». 

25. Του άρθρου 15 του Ν4368/2016 (Επιλογή τόπου ενταφιασμού). 
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26. Του με αρ. πρωτ. 43797 / 15.12.2015 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α. με θέμα: Είσπραξη, διαχείριση 

και διάθεση εσόδων μη ενοριακών ναών κοιμητηρίων 

27. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

28. Τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

29. Κάθε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ 

1. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής (Αστικός κώδικας άρθρο 966), επί 

των οποίων κατά το άρθρο 970 του αστικού κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα 

ορισμένου χρόνου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση της κοινής τους χρήσης και της 

ιδιότητας τους ως κοινοχρήστων. Σε κάθε Δημοτική ή τοπική κοινότητα και ενδεχομένως σε 

οικισμούς αυτών λειτουργούν κοιμητήρια. 

2.  ΤΑΦΟΣ  

Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 

προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε 

μεταβιβάσεως προς τρίτους, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε δεκτικός εννόμων σχέσεων, 

όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση. 

Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως 

παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. 

3.   ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ - ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ 

- “Οστεοφυλάκιο” είναι ο στεγασμένος κλειστός χώρος του κοιμητηρίου με κατάλληλες υποδοχές 

φύλαξης οστών σε ενιαίου τύπου κιβώτια, μετά την ανακομιδή. 

- “Οστεοθήκες” είναι συγκροτήματα θυρίδων που κατασκευάζονται στον υπαίθριο χώρο του 

κοιμητηρίου και παραχωρούνται για  μεμονωμένη φύλαξη των οστών. 

- “Χωνευτήριο” είναι ο χώρος στο έδαφος των κοιμητηρίων που χρησιμοποιείται για την 

τοποθέτηση  οστών, ανακομιζόμενων νεκρών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Τα Κοιμητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής: 

Α) Ημιαστικά κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας 

1. Γιαννιτσανίκων 

2. Παναγίτσας 

3. Βέργας  

4. Μικρής Μαντίνειας  

5. Ασπροχώματος  

6. Αντικάλαμου 

7. Σπερχογείας  

8. Λεϊκων  

9. Θουρίας  

10. Άριος  

11.  Αρφαρών  
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Β) Λοιπά κοιμητήρια τοπικών κοινοτήτων και οικισμών 

1. Κουταλά 

2. Πηγών  

3. Αρτεμισίας  

4. Νέδουσας  

5. Λαδά  

6. Ελαιοχωρίου  

7. Αλαγονίας 

8. Μαχαλά Αλαγονίας  

9. Καρβελίου  

10. Εμιαλών Καρβελίου  

11. Μικρομάνης  

12. Αιθαίας 

13. Αίπειας 

14. Άμφειας  

15. Άνθειας  

16. Πολιανής 

17. Αλωνιών  

18. Άμμου  

19. Ανεμόμυλου  

20. Αριοχωρίου  

21. Ασπροπουλιάς  

22. Αγίου Φλώρου  

23. Αγρίλου 

24. Βελανιδιάς  

25. Βρομόβρυσης  

26. Πηδήματος  

27. Πλατέος  

28. Σταματινού 

29. Χριστοφιλαίικων 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. Όλα τα Κοιμητήρια του παρόντος κανονισμού ανήκουν στην αποκλειστική  αρμοδιότητα του Δήμου 

Καλαμάτας. Υπεύθυνη υπηρεσία για τη λειτουργία του είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 

Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων. 

2. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  

εποπτεύει  και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες  των υπηρεσιών κοιμητηρίου και υποβάλλει σε 

συνεργασία με  τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής 

Κοινότητας, εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 

Κοιμητηρίου, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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3. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοιμητηρίου και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας, σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο Δημοτικό 

Σύμβουλο  και τις Δημοτικές Υπηρεσίες.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ 

Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών ιερών ναών ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

 

 ΑΡΘΡΟ 7 :  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ 

1. Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη Δημοτική ή τοπική Κοινότητα 

πρόσωπα, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6 παρ. Α.Ν. 582/1968). Ο Δήμος 

Καλαμάτας υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού σε κάθε αποθανόντα, εφόσον είναι 

δημότης, μόνιμος κάτοικος ή καταγόμενος από τη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή έχει εκφράσει 

σχετική επιθυμία με  συμβολαιογραφική πράξη. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση η υπηρεσία 

μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία. Στην τέταρτη περίπτωση προσκομίζεται υποχρεωτικά η 

συμβολαιογραφική πράξη. 

2. Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιμητηρίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπει ο 

Νόμος.  

3. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως 

πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή (άρθρο 2 παρ 2 

Α.Ν. 445/1968).  

4. Ενταφιασμός δεν μπορεί να γίνει, αν δεν προσκομιστεί στον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας ή τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας, άδεια ταφής. 

5. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από τον ληξίαρχο του τόπου θανής ή το ληξίαρχο του 

τόπου  ταφής. Η ληξιαρχική πράξη περιλαμβάνει και τα στοιχεία ταφής, ήτοι τον τόπο την 

ημερομηνία και την ώρα ταφής. Προϋπόθεση για την παραχώρηση τάφου και τον καθορισμό 

ημερομηνίας και ώρας ταφής είναι η πληρωμή των προβλεπομένων τελών. 

6. Για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου  προσκομίζονται στο κατά περίπτωση αρμόδιο 

ληξιαρχείο το πιστοποιητικό   θανάτου  (άρθρο 4 του Ν.4144/2013)  και δηλώνεται ο ακριβής 

τόπος ενταφιασμού καθώς και η  ημερομηνία και ώρα αυτού.       

7. Η  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  παραδίδεται σε συγγενή ή σε  εξουσιοδοτημένο  γραφείο   

τελετών.   

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, με βεβαίωση του  Δημάρχου, να δοθεί άδεια ταφής χωρίς 

προηγούμενη πιστοποίηση  του ληξιάρχου. Εντός 2 ημερών γίνεται έγγραφη δήλωση στο ληξίαρχο 

προς καταχώρηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης αναγράφοντας 

σε αυτήν το λόγο για τον οποίον χορηγήθηκε ο ενταφιασμός της ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

(άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 2503/1997). 

9. Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από άλλη πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

επιτρέπεται εφ’ όσον κατά την μεταφορά τηρήθηκαν, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του Π.Δ 

210/1975 και του Ν. 1315/1983. Ο ενταφιασμός γίνεται υποχρεωτικά σε φέρετρο από ξύλο με 

υλικά που αποσυντίθενται.      

10. Οι εντός των δημοτικών κοιμητηρίων παραχωρούμενοι  προς χρήση χώροι (τάφοι) για την ταφή 

των νεκρών καθορίζονται από σχεδιάγραμμα (τοπογραφικό ταφολόγιο), το οποίο εκπονείται από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας  και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

εφαρμογή του είναι υποχρεωτική, απαγορευομένης οποιασδήποτε παρέκκλισης. 
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11. Με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ή του 

Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας και την 

πιστοποίηση από τη  Διεύθυνση Πρόνοιας, δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς την 

καταβολή των σχετικών τελών (βλ. Υπόδειγμα 1). 

12. Κατά την παραχώρηση τάφου και τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας ενταφιασμού  ο 

ενδιαφερόμενος  υπογράφει  υπεύθυνη δήλωση  με τα πλήρη στοιχεία του   (προσωπικά στοιχεία, 

Α.Φ.Μ.,  κατοικία  κ.λπ), με την οποία δηλώνει ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις από την 

κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό,  καθίσταται  δε υπόχρεος έναντι του  Δήμου για  

την  τήρηση  του  νόμου  και του  παρόντος κανονισμού  και για την καταβολή των  

προβλεπομένων τελών. Ο ανωτέρω καταχωρίζεται στα σχετικά βιβλία της Υπηρεσίας ως  

«υπόχρεος», κάθε δε τυχόν προβλεπόμενη ειδοποίηση θα διενεργείται στην δηλωθείσα κατά τα 

άνω κατοικία του, εκτός και αν ο υπόχρεος είχε δηλώσει εγγράφως μεταβολή αυτής, ή στον τυχόν 

διορισθέντα αντίκλητο (βλ. Υπόδειγμα 2 ). 

13. Η ταφή γίνεται με μέριμνα των οικείων του εκλιπόντος ή από γραφεία τελετών, σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και δεν επιβάλλεται  τέλος ταφής. 

14. Ταφές πραγματοποιούνται καθημερινά, από ανατολής μέχρι δύσεως ηλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ 

1. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για  τα ημιαστικά κοιμητήρια ορίζεται σε τρία (3) 

έτη και για τα κοιμητήρια των λοιπών τοπικών διαμερισμάτων σε πέντε (5) έτη. Μετά την 

παρέλευση της τριετίας ή της πενταετίας αντίστοιχα, ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για την 

περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του. 

2. Στα ημιαστικά κοιμητήρια, εφόσον συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι μπορεί να παραταθεί η 

διάρκεια ταφής για ένα (1) έτος με δυνατότητα μίας δεύτερης ετήσιας παράτασης, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργεί κώλυμα στην ομαλή ταφή 

των νεκρών. Ο υπόχρεος, προκειμένου να του χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει στην δημοτική 

υπηρεσία στην οποία τηρούνται τα βιβλία του εκάστοτε κοιμητηρίου (βλέπε άρθρο 16) αίτηση, 

τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής (βλ. υπόδειγμα 3).  Η άδεια εκδίδεται για την 

πρώτη ετήσια παράταση από τον εντεταλμένο Δημοτικό σύμβουλο ή τον πρόεδρο της Τοπικής 

Κοινότητας ή τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας  (βλ. υπόδειγμα 4). Η άδεια για την δεύτερη 

παράταση εκδίδεται μόνο από το Δήμαρχο (βλ. υπόδειγμα 5). Το σχετικό τέλος παράτασης χρήσης 

του τάφου καθορίζεται με τη σχετική περί καθορισμού τελών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας ταφής και των τυχόν παρατάσεων, η εκταφή γίνεται 

αναγκαστική. 

3. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για τον ενταφιασμό νεκρών από νοσήματα υπαγόμενα στον Διεθνή 

Υγειονομικό Κανονισμό, των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται και η ταφή γίνεται σε ιδιαίτερο 

τμήμα του κοιμητήριου του τόπου όπου επισυνέβη ο θάνατος, απαγορευομένης της εκταφής προ 

παρελεύσεως δεκαετίας, εκτός αν η  Διεύθυνση Υγιεινής, η οποία βεβαιώνει το γεγονός, εισηγηθεί  

διάρκεια ταφής μεγαλύτερη της δεκαετίας. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση Δημάρχου με 

την οποία εξομοιώνεται ο χρόνος  καταβολής τελών  με τα τέλη της τριετίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΑΦΟΙ 

1. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος έως 2,20 μ. για τους ενήλικες και 1,10 μ. για τα παιδιά και πλάτος 

1,00 μ. και 0,50 μ. αντίστοιχα, γενικό δε βάθος 1,80 μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα 

βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου 

(άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

2. Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ, η οποία υπολογίζεται από τα 

όρια της εκσκαφής (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 



Συνεδρίαση :  13/2017            Τετάρτη  13 / 09 / 2017  ΑΠΟΦΑΣΗ   53/2017 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   14

3. Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου (άρθρο 7 

παρ. 2 ΚΥΑ Α5/1210/ 1978). 

4. Με την εκταφή, οι συγγενείς δικαιούνται να αφαιρέσουν από το ταφικό μνημείο κινητά στοιχεία και 

η Δημοτική υπηρεσία αποθηκεύει οτιδήποτε κρίνει ότι έχει αξία από τα καθαιρούμενα στοιχεία και 

ιδιαίτερα μεγάλες μαρμάρινες επιφάνειες.  Για τα στοιχεία αυτά διενεργείται πλειοδοτικός 

διαγωνισμός (Π.Δ. 270/81) ή χρησιμοποιούνται για εργασίες εντός του Κοιμητηρίου ή και εκτός με 

την κατάλληλη επεξεργασία και επίβλεψη της ΔΤΥ του Δήμου. 

5. Δεν  παραχωρούνται  ούτε  καταστρέφονται  τάφοι   ιστορικών   προσώπων,  ως   και  τάφοι  επί   

των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα, χαρακτηρισμένα, ως τέτοια, από το Υπουργείο 

Πολιτισμού. 

6. Είναι δυνατόν μετά από γενική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να χρησιμοποιούνται 

ανενεργά ταφικά μνημεία, με όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός και ο 

νόμος. 

7. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση άσκησης ιδιαίτερης εποπτείας εφ’ όλων των ταφικών  μνημείων τα 

οποία έχουν  χαρακτηρισθεί  ως έχοντα καλλιτεχνική αξία με απόφαση του Υπουργείου  Πολιτισμού,  

καθώς  επίσης  και  επί των ταφικών μνημείων όσων  δικαιούνται της δωρεάς παραχώρησης τάφου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

1. Όλοι οι τάφοι, θα κατασκευάζονται από ειδικούς επαγγελματίες – μαρμαροτεχνίτες. 

2. Για την κατασκευή ταφικού μνημείου υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας  σχέδιο το οποίο και εγκρίνεται από τον ίδιο, ο 

οποίος έχει την ευθύνη του ελέγχου σε  θέματα αισθητικής αλλά και της μη υπέρβασης του 

διατεθέντος χώρου.  

3. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών οποιασδήποτε φύσεως εντός των 

κοιμητηρίων και η επεξεργασία ή προπαρασκευή τους εντός των διαδρόμων των κοιμητηρίων. 

Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου των κοιμητηρίων, για την αποθήκευση υλικών ή για 

την απόρριψη αχρήστων υλικών έστω και προσωρινά. 

4. Το ύψος του ταφικού μνημείου πρέπει να φθάνει μέχρι  τα 0,50 μ από τη στάθμη του διαδρόμου. 

Επίσης, αν τοποθετηθεί σταυρός επί της πλάκας, σε κάθετη θέση, το ύψος του δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 0,40 μ. (σύνολο 0,90). Επιπλέον, τουλάχιστον το 50 % της οριζόντιας επιφανείας του 

μνημείου δεν θα καλύπτεται από μάρμαρο ή άλλα συμπαγή υλικά, αλλά επί του χώματος θα 

τοποθετείται πλέγμα και θα επικαλύπτεται με αδρανή υλικά, ώστε να διευκολύνεται η αποσύνθεση 

της σορού.  

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στα οριζόμενα στις παρ. 2 & 3 του παρόντος  άρθρου,  επιβάλλεται  

στον υπόχρεο, με πρόταση του Πρόεδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της 

Τοπικής Κοινότητας και απόφαση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου,  πρόστιμο 100-300 €. Σε 

ακραίες περιπτώσεις ο Δήμος προβαίνει σε υποχρεωτική κατεδάφιση και καταλογίζει τη σχετική 

δαπάνη  στον υπόχρεο. 

6. Στους ενταφιασμένους, ατελώς, λόγω πενίας, με ευθύνη Πρόεδρου της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας, επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση σταυρού  και 

η οριοθέτηση του τάφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

Απαγορεύεται ρητά η σύσταση οικογενειακών τάφων. 
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ 

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με  πλειοψηφία των 2/3 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων 2,00 Χ 1,00  ως 

εκδήλωση τιμής υπέρ προσώπων που με τη δράση τους     προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο, 

την κοινωνία, το κράτος ή το έθνος γενικότερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 

1. Η ανακομιδή των οστών και η μετακομιδή των νεκρών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

περί δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου από την ταφή (όπως αυτός 

προσδιορίζεται στο άρθρο  8 του παρόντος κανονισμού). 

2. Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της λήξης του 

καθορισμένου χρόνου (όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού), 

ενεργείται κατόπιν της σχετικής άδειας του εισαγγελέως (άρθρο 5 και 8 του N.Δ. 28.3.1834). 

3. Για την ανακομιδή, ειδοποιείται από την Υπηρεσία ο «υπόχρεος» δύο μήνες πριν τη λήξη της 

προθεσμίας ταφής να ορίσει, σε συνεννόηση με την αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία , ημέρα 

εκταφής, εντός του πρώτου μηνός μετά τη λήξη της διάρκειας ταφής. Με το ίδιο έγγραφο θα 

καθίσταται γνωστό ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η ανακομιδή θα γίνει  απουσία των 

συγγενών, τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήριο του Κοιμητηρίου και τα τέλη εκταφής θα του 

καταλογισθούν. Το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να έχει αποσταλεί στον υπόχρεο στην διεύθυνση 

κατοικίας του που έχει δηλώσει κατά την παραχώρηση του τάφου   (βλ. Υπόδειγμα   6) . 

4. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του εντός  αυτού ταφέντος νεκρού 

διαπιστωθεί ότι η σορός δεν έχει διαλυθεί, γίνεται  επανεπίχωση,  μέχρι τη διάλυση του σώματος.  

5. Η εκταφή διενεργείται με μέριμνα των οικείων ή από γραφείο τελετών, υπό την επίβλεψη του 

Πρόεδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας και δεν 
επιβάλλεται  τέλος εκταφής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

Α)    Οστεοφυλάκιο  

1. Η φύλαξη των οστών γίνεται σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο) και σε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου 

τύπου, ανοξείδωτης κατασκευής (inox). Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι,  για το μονό 48 εκ. Χ 

23 εκ. Χ 23 εκ. και για το διπλό 52 εκ Χ 33 εκ. Χ 23 εκ.  

2. Η φύλαξη οστών απαλλάσσεται του σχετικού τέλους μόνο εφόσον γίνεται στο οστεοφυλάκιο του 

κοιμητηρίου ταφής.  

Β)    Οστεοθήκες  

1. Η φύλαξη των οστών γίνεται με φροντίδα της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο 

(οστεοθήκες) και σε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου τύπου, ανοξείδωτης κατασκευής (inox). Οι 

διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι για το μονό 48εκ. Χ 23εκ. Χ 23εκ. και για το διπλό 52εκ Χ 33εκ. Χ 

23εκ., οι οποίες θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους κατά χρονική προτεραιότητα, βάσει 

του αριθμού πρωτοκόλλου του υποβληθέντος αιτήματος (βλ. υπόδειγμα 7).  .  

2. Τα τέλη φύλαξης καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

3. Σε περίπτωση μη πληρωμής του τέλους φύλαξης, μέσα σε ένα χρόνο τα οστά, με ευθύνη της 

υπηρεσίας των κοιμητηρίων οδηγούνται στο οστεοφυλάκιο ή το χωνευτήριο. 

Γ)    Χωνευτήριο 

 Αν  δεν ζητείται  η φύλαξη των   οστών κατά τα ανωτέρω, ή αν υπάρχουν οστά στο οστεοφυλάκιο  

εμφανώς εγκαταλειμμένα,  τοποθετούνται στο χωνευτήριο ( άρθρο 1 παρ. 12 ΚΥΑ Α5/1210/1978) (βλ. 

Υπόδειγμα  8). 
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         Επιδιώκεται η δημιουργία χωνευτηρίου σε κάθε κοιμητήριο, υποχρεωτικά όμως στα ημιαστικά. 

         (Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου) 

Η παραλαβή των οστών για μεταφορά σε άλλα κοιμητήρια, επιτρέπεται μόνο,  εφόσον γίνεται 

ύστερα από τελευταία βούληση του θανόντος ή υπάρχει σύμφωνη    γνώμη του υπόχρεου,  ύστερα από 

αίτησή του (βλ. υπόδειγμα 9) και σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις περί δημόσιας υγείας.  

Για τη μεταφορά οστών από άλλα κοιμητήρια απαιτείται επιπροσθέτως και η έγκριση του 

εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου (βλ. υπόδειγμα 10). 

           Δ)     Διαχείριση τέφρας 

                    Ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται και για τη διαχείριση  τέφρας, κατά την έννοια του άρθρου 

49
α
 του Ν.4277/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. Η είσοδος και η παραμονή στα δημοτικά κοιμητήρια απαγορεύεται πριν από την ανατολή και μετά 

την δύση του ήλιου. 

2. Δεν λειτουργεί γραφείο κοιμητηρίου στα ημιαστικά και λοιπά κοιμητήρια της Καλαμάτας.  Την 

υπηρεσιακή ευθύνη για  θέματα που προκύπτουν στα κοιμητήρια αυτά, αναλαμβάνει η δημοτική 

υπηρεσία στην οποία τηρούνται τα βιβλία του εκάστοτε κοιμητηρίου (βλέπε άρθρο 16). 

Εποπτεία ασκεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σε συνεργασία 

με τον κατά περίπτωση Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας. 

3. Απαγορεύεται η είσοδος στο Κοιμητήριο ζώων, αυτοκινήτων, δίτροχων ή οποιουδήποτε άλλου 

οχήματος ή μεταφορικού μέσου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από άδεια του 

Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας και με 

ευθύνη των οδηγών των τροχοφόρων για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που πιθανόν θα 

προκληθεί από τους οδηγούς των τροχοφόρων ή άλλων μεταφορικών μέσων. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται, από τη Δημοτική Αστυνομία, πρόστιμο ύψους 50-100 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 1) Δημιουργείται πλήρης μηχανοργάνωση για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη 

διαχείριση κοιμητηρίων. 

2)  Επικουρικά, για τη διοίκηση και διαχείριση κάθε κοιμητηρίου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 

από τον ορισμένο Γραμματέα της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας :  

 ι.   Σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου 

ιι.   Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών και παρατάσεων 

ιιι.  Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών και παρατάσεων 

ιv.  Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών  

Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από τον Δήμαρχο. 

Η τήρηση, φύλαξη και παρακολούθηση των βιβλίων και του μηχανογραφημένου συστήματος θα 

γίνεται ως εξής: 

Α)  Δημοτικά Κοιμητήρια Κουταλά, Παναγίτσας και Γιαννιτσανίκων 

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και τήρηση του μηχανογραφικού       συστήματος γίνεται από το 

Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας (Γραφείο Κοιμητηρίου) και την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου 

Καλαμάτας. 
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Τα βιβλία τηρούνται και φυλάσσονται στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας (Μητρόπολη). Την 

ευθύνη τήρησής τους έχει το γραφείο του Κεντρικού Κοιμητηρίου. 

Β) Για τα  κοιμητήρια Πηγών, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Μαχαλά Αλαγονίας, 

Αρτεμισίας,  Καρβελίου, Εμιαλών Καρβελίου, Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Ασπροχώματος, Αντικάλαμου,  

Σπερχογείας  και  Λεϊκων,  

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και τήρηση του μηχανογραφικού συστήματος γίνεται από το 

Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας (Γραφείο Κοιμητηρίου) και την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Καλαμάτας. 

Τα βιβλία φυλάσσονται στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας (Μητρόπολη).  

Γ)  Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Θουρίας (Θουρίας, Αιθαίας, Αίπειας, 

Άμφειας, Άνθειας, Μικρομάνης και Πολιανής),  

Την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τήρηση του μηχανογραφικού συστήματος τηρεί ο ορισμένος 

δημοτικός υπάλληλος του Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας.   

Τα βιβλία φυλάσσονται υποχρεωτικά στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας.  

Δ) Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αρφαρών (Αρφαρών, Αγ. Φλώρου, 

Άγριλου, Βελανιδιάς, Βρομόβρυσης, Πηδήματος, Πλατεώς, Σταματινού, Χριστοφιλαίικων),  

Την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τήρηση του μηχανογραφικού συστήματος τηρεί ο ορισμένος 

δημοτικός υπάλληλος του Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών.   

Τα βιβλία φυλάσσονται υποχρεωτικά στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών.  

Ε) Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Άριος (Άριος, Αλωνιών, Άμμου, 

Ανεμόμυλου, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς),  

Την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τήρηση του μηχανογραφικού συστήματος τηρεί ο ορισμένος 

δημοτικός υπάλληλος του Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Άριος.   

Τα βιβλία τηρούνται και φυλάσσονται υποχρεωτικά στο Κατάστημα της Δημοτικής  Ενότητας 

Άριος.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Α)  Για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοιμητηρίων, με ευθύνη του εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου και του Προέδρου της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του 

Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας, θα γίνετε προγραμματισμός και σε συνεργασία με την κατά 

περίπτωση αρμόδια υπηρεσία, θα γίνεται α) καθαίρεση εγκαταλειμμένων  ταφικών μνημείων και 

β) εμπλουτισμός του πρασίνου με φύτευση ενδεδειγμένων, για τέτοιους χώρους, αειθαλών   

δένδρων.   

Β)   Από τις Υπηρεσίες του Δήμου θα υλοποιούνται δύο φορές το χρόνο εργασίες γενικού ευπρεπισμού 

και καθαρισμού, σε όλα τα κοιμητήρια. Συγκεκριμένα θα γίνεται κοπή χόρτων, κλάδεμα και 

περιποίησης  των δέντρων και γενικός καθαρισμός του χώρου του κοιμητηρίου,  προ της Μεγάλης 

Εβδομάδος και προ της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

 Ο προγραμματισμός των ενεργειών και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπηρεσιών, θα γίνεται με 

ευθύνη του αρμοδίου αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, σε συνεργασία 

με τον Πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής 

Κοινότητας. 

Γ)  Η συνήθης φροντίδα του πρασίνου και η καθαριότητα του χώρου πραγματοποιείται με ευθύνη 

του Προέδρου της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου της Τοπικής 

Κοινότητας .  

 Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τα έσοδα του εκάστοτε κοιμητηρίου και παρακολουθούνται 

σε ξεχωριστό κωδικό εσόδων, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων ρυθμίζονται με το Ν. 3463/2006, το 

άρθρο 19 του  24/1958 από 20/10/1958 Β.Δ/τος «περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο Νόμου 

περί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεων» και τις αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2.  Η βεβαίωση και είσπραξή τους γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις και εφαρμόζονται τα 

ακόλουθα: 

Α) Για τα Δημοτικά Κοιμητήρια Κουταλά, Παναγίτσας και Γιαννιτσανίκων: 

Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Καλαμάτας και το 

γραφείο Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη).  

Στην περίπτωση είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων από το γραφείο του Κεντρικού 

Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη), η απόδοσή τους στο Δήμο πραγματοποιείται αυθημερόν. 

Β) Για τα  κοιμητήρια Πηγών, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Μαχαλά Αλαγονίας, 

Αρτεμισίας, Καρβελίου και Εμιαλών Καρβελίου, Βέργας, Μικρής  Μαντίνειας, Ασπροχώματος, 

Αντικάλαμου, Σπερχογείας και Λεϊκων: 

Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Καλαμάτας και το 

γραφείο Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη).  

Στην περίπτωση είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων από το γραφείο του Κεντρικού 

Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη), η απόδοσή τους στο Δήμο πραγματοποιείται αυθημερόν. 

Γ)   Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Θουρίας   (Θουρίας, Αιθαίας, Αίπειας, Άμφειας, 

Άνθειας, Μικρομάνης και Πολιανής): 

 Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού ή τον ορισμένο δημοτικό 

υπάλληλο, στο κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Θουρίας.  

Στην περίπτωση είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων από τον ορισμένο δημοτικό υπάλληλο 

της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, η απόδοσή τους στο Δήμο πραγματοποιείται άμεσα. 

Δ)    Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αρφαρών (Αρφαρών, Αγ. Φλώρου, Άγριλου, 

Βελανιδιάς, Βρομόβρυσης, Πηδήματος, Πλατεώς, Σταματινού, Χριστοφιλαίικων): 

Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού ή τον ορισμένο δημοτικό 

υπάλληλο, στο κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών.  

Στην περίπτωση είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων από τον ορισμένο δημοτικό υπάλληλο 

της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, η απόδοσή τους στο Δήμο πραγματοποιείται άμεσα. 

Ε)  Για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Άριος (Άριος, Αλωνιών, Άμμου, Ανεμόμυλου, 

Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς): 

Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού ή τον ορισμένο δημοτικό 

υπάλληλο, στο κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Άριος.  

Στην περίπτωση είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων από τον ορισμένο δημοτικό υπάλληλο 

της Δημοτικής Ενότητας Άριος, η απόδοσή τους στο Δήμο πραγματοποιείται άμεσα. 

3.  Η μη είσπραξη των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων καταλογίζεται σε αυτόν που εκδίδει την 

άδεια ταφής.  

4.   Τα τέλη μπορεί να καταβάλλονται από συγγενή ή υπάλληλο του ορισμένου γραφείου τελετών και η 

άδεια ταφής να παραδίδεται σε συγγενή ή στο ορισμένο γραφείο τελετών. 

Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να προβαίνουν στην  κατάθεση οφειλομένων ποσών 

στους παρακάτω  τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Καλαμάτας, κάνοντας χρήση του μοναδικού 

αριθμού οφειλής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο : 

    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:   IBAN  GR 3101102200000022054035021 

   Alpha Bank:   IBAN  GR 3401408890889002001000207 
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5. Τα επιβαλλόμενα τέλη είναι : 

i. Τέλος χρήσης και κατασκευής τάφου, ο οποίος  καταβάλλεται από τον υπόχρεο.  

ii. Τέλος παράτασης ανακομιδής (στα ημιαστικά) 

iii. Τέλος φύλαξης οστών σε οστεοθήκες (όπου υπάρχουν)  

 

6.   Το ύψος των τελών – δικαιωμάτων χρήσης,   των καθορίζεται    με        απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.                                               

* Μέχρι την 31.12.2017 ισχύουν τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από την 46/2012  απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου στο ύψος που έχει  καθοριστεί με την υπ’ αρίθμ. 525/2016  όμοιας.   

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από απόφασή του μπορεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί και να 

αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο 

θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό. 

   2. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε συνεργασία με τον 

εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής 

Κοινότητας, θα εξετάζουν κάθε θέμα που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή αυτού και θα 

εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις και 

αναπροσαρμογές, για τις οποίες θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της 

επιτροπής. 

      3. Όλα τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα του Δήμου υποχρεούνται να  εφαρμόζουν πιστά τον 

παρόντα κανονισμό αφού η μη τήρηση του αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μετά την ψήφιση - έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Α) Απόφαση καθορισμού τελών 

Β) Υποδείγματα εγγράφων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1 

Απόφαση Δημάρχου  

ταφής απόρου ατελώς 

    

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

…………………………… 

  Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση:   

Τηλ:  

Φαξ:  

 

                                              

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ     /     /201 

Αρ. Πρωτ.  

                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.11 του Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών 

και Τοπικών Κοινοτήτων  Καλαμάτας (Α.Δ.Σ. _______), σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση Δημάρχου, 

ύστερα από εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ή του Προέδρου της Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας και την πιστοποίηση από τη  Διεύθυνση 

Πρόνοιας, δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών 

2) Την αριθμ. Πρωτ. __________________________ βεβαίωση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου 

Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία ο/η _____________________________________________________ 

ο/η οποίος/α απεβίωσε στις ______________ ήταν άπορος  

3)_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε την ταφή του/της θανόντα/θανούσας,  ___________________________________   

 

________________________________ που απεβίωσε στις _____________________________ 

 

χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών, λόγω απορίας.                                                                                                                          

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

Υπεύθυνη δήλωση υπόχρεου 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να  ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)            

ΠΡΟΣ
(1)

: Τον Δήμο Καλαμάτας   

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 

κατοικίας 

 Οδός: Αριθ. Τ.Κ.    

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Α.Φ.Μ. :……………………….. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αναλαμβάνω υπόχρεος για τον/την θανόντα/θανούσα -------------------------------------------------- ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ως υπόχρεος για τα τέλη (ταφής, παράτασης, εκταφής, φύλαξης των οστών και καθαριότητας κ.α.) θα 

εκπληρώνω άμεσα τις υποχρεώσεις μου απέναντι σας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 

νομοθεσίας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.  

Επίσης θα ενημερώσω εγγράφως τον Δήμο Καλαμάτας για κάθε μεταβολή της Δ/νσης κατοικίας μου. 

Έλαβα γνώση για τους όρους και τις υποχρεώσεις μου έναντι του Δήμου. 

 

               Ημερομηνία:       

 Ο – Η Δηλών/ούσα 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 

Αίτηση χορήγησης παράτασης εκταφής( Ημιαστικά Κοιμητήρια) 

 

 

 

Επώνυμο:________________________  

 

Όνομα: __________________________  

 

Πατρώνυμο: ______________________      

 

Δ/νση κατοικίας:  __________________        

 

_________________________________ 

 

Α.Φ.Μ. :    ________________________  

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    ______________  

 

    

 

 

       

 

   Θέμα: Παράταση εκταφής 

 

   ……………. …../…../20….. 

         (Τόπος) 

 

                       ΑΙΤΗΣΗ 

 

  ΠΡΟΣ: Τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

              

 

 

Παρακαλώ να μου  χορηγήσετε  παράταση  

ενός έτους  για  την  εκταφή  του/ης 

 ___________ ___________________________                      

 

που απεβίωσε στις   ___________ 

 

διότι    ______________________ 

 

____________________________ 

 

Η παρούσα παράταση είναι η  

 

πρώτη/δεύτερη 

 

  

                                                              

        Ο/Η ΑΙΤ _________ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

Έγκριση παράτασης εκταφής  (1
η 

 παράταση) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

…………………  

  Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση:  

Τηλ:  

Φαξ:  

 
 

 

                                       

            

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ        /         /201 

Αρ.Πρωτ.  

                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   

                    Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος/Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος Τ.Κ.   

      Έχοντας υπόψη:  

1)Την αρ πρωτ… ……………………………………………………………..……..… αίτηση του/ης 

………………………………………………………………………………………………..  

με την οποία ζητά τη χορήγηση πρώτης παράτασης ταφής του/της ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφο 2 του Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών 

Περιοχών και Τοπικών Κοινοτήτων  Καλαμάτας σύμφωνα με το οποίο Στα ημιαστικά κοιμητήρια, εφόσον 

συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ταφής για ένα (1) έτος με 

δυνατότητα μίας δεύτερης ετήσιας παράτασης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η 

παράταση δεν θα δημιουργεί κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών. Ο υπόχρεος, προκειμένου να του 

χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει στην δημοτική υπηρεσία στην οποία τηρούνται τα βιβλία του 

εκάστοτε κοιμητηρίου (βλέπε άρθρο 16) αίτηση, τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής 

Δημοτικό σύμβουλο ή τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας ή τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας. Η 

άδεια για την δεύτερη παράταση εκδίδεται από το Δήμαρχο. Το σχετικό τέλος παράτασης χρήσης του 

τάφου καθορίζεται με τη σχετική περί καθορισμού τελών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας ταφής και των τυχόν παρατάσεων, η εκταφή γίνεται αναγκαστική. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε / Δεν εγκρίνουμε την πρώτη ετήσια παράταση ταφής του/της θανόντα/θανούσας, 

…..………………………………………………………………………..…….. που απεβίωσε στις  

…………………………………….  Θέση …………… διότι οι ανάγκες του κοιμητηρίου ………………. το επιτρέπουν/ δεν 

το επιτρέπουν.  

 

Αρ. διπλοτύπου _____________________________________ 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

              και με εντολή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 

Έγκριση παράτασης εκταφής  (2
η 

 παράταση) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

…………………..  

  

  

                                          

            

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ        /         /201 

Αρ.Πρωτ.  

                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

      Έχοντας υπόψη:  

 

1)Την αρ πρωτ………………………………………………………………..……..… αίτηση του/ης 

………………………………………………………………………………………………..  

με την οποία ζητά τη χορήγηση δεύτερης παράτασης ταφής του/της …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφο 2 του Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών 

Περιοχών και Τοπικών Κοινοτήτων  Καλαμάτας σύμφωνα με το οποίο Στα ημιαστικά κοιμητήρια, εφόσον 

συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ταφής για ένα (1) έτος με 

δυνατότητα μίας δεύτερης ετήσιας παράτασης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η 

παράταση δεν θα δημιουργεί κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών. Ο υπόχρεος, προκειμένου να του 

χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει στην δημοτική υπηρεσία στην οποία τηρούνται τα βιβλία του 

εκάστοτε κοιμητηρίου (βλέπε άρθρο 16) αίτηση, τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής 

Δημοτικό σύμβουλο ή τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας ή τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας. Η 

άδεια για την δεύτερη παράταση εκδίδεται από το Δήμαρχο. Το σχετικό τέλος παράτασης χρήσης του 

τάφου καθορίζεται με τη σχετική περί καθορισμού τελών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας ταφής και των τυχόν παρατάσεων, η εκταφή γίνεται αναγκαστική. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε / Δεν εγκρίνουμε την δεύτερη ετήσια παράταση ταφής του/της θανόντα/θανούσας, 

…..………………………………………………………………………..…….. που απεβίωσε στις  

…………………………………….  Θέση …………… διότι οι ανάγκες του κοιμητηρίου……………… το επιτρέπουν/ δεν 

το επιτρέπουν.  

 

Αρ. διπλοτύπου _____________________                                                                         

               

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 

 

Έγγραφο γνωστοποίησης υποχρέωσης εκταφής 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

…………………………… 

  Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση  

Τηλ:  

Φαξ:  

 

  

 

                                                     

  

            

Καλαμάτα    ………./……../201… 

  

  

Τον/ην ………………………………………… 

 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την πάροδο τριών (3) ετών για τα ημιαστικά Κοιμητήρια/πέντε (5) ετών για τα 

Κοιμητήρια των λοιπών περιοχών, από την ταφή, η εκταφή είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να 

διενεργηθεί εντός του πρώτου μηνός μετά τη συμπλήρωση των τριών/πέντε ετών της διάρκειας ταφής.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη  εκταφή του της προσφιλούς σας 

νεκρού …………………………. ………………………….…που απεβίωσε στις……………………., σε συνεννόηση με την 

Υπηρεσία μας.   

 

Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική εκταφή (άρθρο  παρ. 

13  του Κανονισμού ), χρεώνοντας σας με τα αναλογούντα τέλη εκταφής, ενώ τα οστά θα τοποθετηθούν 

σε χωνευτήριο. 

 

 

 Ο ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνεδρίαση :  13/2017            Τετάρτη  13 / 09 / 2017  ΑΠΟΦΑΣΗ   53/2017 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   26

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  7 

 

Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης οστεοθήκης 

 

Επώνυμο:________________________  

 

Όνομα: __________________________  

 

Πατρώνυμο:______________________      

 

Δ/νση κατοικίας:    ________________        

 

________________________________ 

 

Α.Φ.Μ. :  ________________________  

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   ______________  

 

    

 

 

      Καλαμάτα …../…../20….. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

  ΠΡΟΣ: Τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      

 

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε την χρήση 

οστεοθήκης για τη φύλαξη των οστών 

του/ης 

 

____________________________                      

 

στο Κοιμητήριο  _______________ 

 

 

 

        Ο/Η ΑΙΤ_________                               

 

 

             

                                                                    

□  Μετακομιδή οστών από οστεοφυλάκιο  

□  Προγραμματισμένη εκταφή 

 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Κοιμητηρίου  

                

               ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΘΥΡΙΔΑΣ 

ΑΡ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  8 

Απόφαση Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 

για υποχρεωτική εκταφή-τοποθέτηση οστών στο χωνευτήριο 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

………………………… 

  Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση  

Τηλ:  

Φαξ:  

 

  
 

            

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ        /         /201 

Αρ. Πρωτ.  

                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος/Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος Τ.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών 

και Τοπικών Κοινοτήτων  Καλαμάτας, σύμφωνα με τα οποία η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου 

χώρου για  τα ημιαστικά κοιμητήρια ορίζεται σε τρία (3) έτη και για τα κοιμητήρια των λοιπών τοπικών 

διαμερισμάτων σε πέντε (5) έτη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για 

την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του. 

Στα ημιαστικά κοιμητήρια, εφόσον συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι μπορεί να παραταθεί η 

διάρκεια ταφής για ένα (1) έτος με δυνατότητα μίας δεύτερης ετήσιας παράτασης, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργεί κώλυμα στην ομαλή ταφή των 

νεκρών. Ο υπόχρεος, προκειμένου να του χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει στην δημοτική υπηρεσία 

στην οποία τηρούνται τα βιβλία του εκάστοτε κοιμητηρίου (βλέπε άρθρο 16) αίτηση, τριάντα (30) ημέρες 

πριν τη λήξη του χρόνου ταφής   Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας ταφής και των τυχόν 

παρατάσεων, η εκταφή γίνεται αναγκαστική. 

Για την ανακομιδή, ειδοποιείται από την Υπηρεσία ο «υπόχρεος» δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

ταφής να ορίσει, σε συνεννόηση με την αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία , ημέρα εκταφής, εντός του 

πρώτου μηνός μετά τη λήξη της διάρκειας ταφής 

2) Την από  ___/___/20___ έγγραφη ειδοποίηση προς τον /ην με την οποία τον καλούσαμε να προβεί 

στην ανακομιδή των οστών του θανόντα/της θανούσης 

_________________________________________________ 

3) Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 13 παρ. 3 και δεν έχει πραγματοποιηθεί η 

εκταφή του θανόντα/ούσης 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Την αναγκαστική εκταφή θανόντα/θανούσας, __________________________________  

_____________________που απεβίωσε στις ___________________και ενταφιάστηκε στο Κοιμητήριο  

_________ και την τοποθέτηση των οστών του/ης σε χωνευτήριο. 

 2. Τον καταλογισμό των τελών εκταφής _____________________________ευρώ (______) στον/ην  

υπόχρεο ____________________________του ________________ ΑΦΜ ___________________ 

                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  9 

                            Αίτηση μεταφοράς οστών  

   

 

  

Επώνυμο:________________________  

 

Όνομα: __________________________  

 

Πατρώνυμο:______________________      

 

Δ/νση κατοικίας:     ________________        

 

________________________________ 

 

Α.Φ.Μ. :   ________________________  

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    ______________  

 

    

 

      Καλαμάτα …../…../20….. 

 

 

                    ΑΙΤΗΣΗ 

 

  ΠΡΟΣ: Τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      

 

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε την 

 

μεταφορά των οστών του/ης    

____________________________ 

 

από το Κοιμητήριο _____________ 

 

στο οστεοφυλάκιο του  Κοιμητηρίου  

 

_______________ 

 

 

 

                                                              

               Ο/Η ΑΙΤ_________                               

 

 

                                                                                 

                      

                                                         

                                                                                              

□  Μετακομιδή οστών από οστεοφυλάκιο/οστεοθήκη 

□  Προγραμματισμένη εκταφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνεδρίαση :  13/2017            Τετάρτη  13 / 09 / 2017  ΑΠΟΦΑΣΗ   53/2017 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   29

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  10 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  

………………… 

 

  Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση  

Τηλ:  

Φαξ:  

 
 

 

                                           

            

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ        /         /201 

Αρ. Πρωτ.  

                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

      Έχοντας υπόψη:  

 

1)Την αρ πρωτ… ……………………………………………………………..……..… αίτηση του/ης 

………………………………………………………………………………………………..  

με την οποία ζητά τη μεταφορά των οστών του/της ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………… από το Κοιμητήριο ….………………………… στο οστεοφυλάκιο του  

Κοιμητηρίου ………………………… 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών και 

Τοπικών Κοινοτήτων  Καλαμάτας  

3)Το γεγονός ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της κείμενης υγειονομικής νομοθεσία 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε / Δεν εγκρίνουμε την τη μεταφορά των οστών του/της ……………………………………………………… 

…………………………………………………… από το Κοιμητήριο …………………………….. στο οστεοφυλάκιο του  

Κοιμητηρίου ……………………………………. 

 

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε με την Α.Δ.Σ. αρ. ……. /2017. 

 

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  2. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  3. Καραγιάννης Ανδρέας 

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Μπεχράκης Σταμάτης 

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


