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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Απόφασης : 263 /20-06-2012

Απόσπασμα
Από το 19o Πρακτικό

συνεδρίασης

του

Δημοτικού

Συμβουλίου έτους

2012.
ΘΕΜΑ 23ο :
Περί ψηφίσεως κανονισμού δημοτικών κοιμητηρίων (εξ αναβολής).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος
Σήμερα, στις

20 του μηνός

Ιουνίου του έτους 2012 , ημέρα Τετάρτη

και ώρα 20.00 μ.μ., στη Σπάρτη που είναι έδρα του Δήμου Σπάρτης, συνήλθε
σε

δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, μετά από την

με αριθ. πρωτ.: 28722/15-06-2012 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου αυτού,

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν.3852/2010 .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 41 μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

Πλειώτας Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

1.

Μανουσάκης Μανούσος

2.

Ατσάλας Ιωάννης

2.

Κοκκίνης Γεώργιος

3.

Αρβανίτης Δημήτριος

3.

Λεμπέσης Γεώργιος

4.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης

4.

Νικολακάκης Ευάγγελος

5.

Αποστολάκος Δημήτριος

5.

Φούρκας Κων/νος

6.

Βαλιώτης Ευάγγελος

7.

Βέργαδος Ευστράτιος

8.

Βλάχος Κωνσταντίνος

9.

Βλάχος Νικήτας

10.

Δημητρόπουλος Χρήστος

11.

Ηλιόπουλος Ιωάννης

12.

Καλομοίρης Αντώνιος

13.

Καλομοίρης Παρασκευάς

14.

Καλλονάκης Κων/νος
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15.

Κανακάκος Χρήστος

16.

Καράντζαλης Λεωνίδας

17.

Καραχάλιος Δημήτριος

18.

Καρμοίρης Ιωάννης

19.

Κοκκορός Ευστράτιος

20.

Κονίδης Γεώργιος

21.

Κορίνης Δημήτριος

22.

Λυμπιωτάκου Κωνσταντίνα

23.

Μηλιάκος Νικόλαος

24.

Μπουγάδης Χρήστος

25.

Παναγόπουλος Παναγιώτης

26.

Ράλλης Ιωάννης

27.

Ρήγας Παναγιώτης

28.

Σκρεπέτης Απόστολος

29.

Σοφού –Παπαστάθη Ευγενία

30.

Σουμάκης Ιωάννης

31.

Συνοδινός Γεώργιος

32.

Τζωρτζάκης Μάριος

33.

Τσέγκος Κωνσταντίνος

34.

Φερδιανάκης Κωνσταντίνος

35.

Φουντάς Γεώργιος

36.

Χριστοφιλάκος Παναγιώτης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τζωρτζάκης Παναγιώτης –Σπαρτιατών, Αρβανίτης Αθανάσιος Αγ.Κωνσταντίνου,
Δαρβύρη
Γαρυφαλιά
–
Αγόριανης,
Παπασταφίδας
ΝικόλαοςΑλευρούς,
Βλογιαννίτης Ηλίας- Αμυκλών,
Πλευρίτης Θεόδωρος –Αναβρυτής, Χριστάκος
Παναγιώτης- Ανωγείων,
Γουβή Δήμητρα – Βαρβίτσας, Δικαιάκος ΠαναγιώτηςΒασιλικής, Τσάκωνας Κων/νος – Βορδόνιας, Οικονομοπούλου-Κρία Αικατερίνη συζ.
Σταύρου – Βρεσθένων, Βλάχος Ιωάννης- Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός
ΓεώργιοςΓοράνων, Παπαδόπουλος Γεώργιος Καλλονής, Αναστασάκος Σαράντος -Καμινίων,
Διαμαντούρος Γεώργιος –Καρυών, Γεωργανές Παναγιώτης-Λογγάστρας, Σουχλέρης
Λεωνίδας- Λογκανίκου ,Σκρουμπέλος Δημήτριος – Μυστρά,
Σταρόγιαννης
Κων/νος -Ξηροκαμπίου, Πρέβας Γρηγόριος- Παλαιοπαναγιάς, Περγαντής ΣταύροςΠαρορείου, Ασπιώτη Νικολέτα –Τρύπης,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σούπος Γεώργιος – Αγ.Ειρήνης ,Κωνστανταράκος Κων/νος- Αγίου Ιωάννη,
Κουτσοβίτη Αικατερίνη- Αγίων Αναργύρων,
Ροζακλής Γεώργιος – Αγριάνων,
Νικολακάκος Αντώνιος – Άρνας, Φριντζίλας Εμμανουήλ- Αφυσσού, Λεμπέσης
Ευάγγελος – Βαμβακούς, Μελέτης Γεώργιος – Βασαράς,
Κοκκινιάς Νικόλαος –
Βουτιάνων, Γιάνναρης Νικόλαος –Γεωργιτσίου,
Σάλαρης Παναγιώτης- Θεολόγου,
Κορίνης
Αναστάσιος –Καλυβίων Σοχάς, Οικονομάκης Γεώργιος – Καστορείου,
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Σωτηρίου Παναγιώτης-Κεφαλά,
Βλαχάκης Λεωνίδας- Κλαδά,
Παπαθεοδώρου
Κων/νος-Κονιδίτσας, Σωτηράκος Γεώργιος –Λευκοχώματος, Αργειτάκος ΔημήτριοςΜαγούλας, Μαλλιαρός Δημήτριος –Πελλάνας, Κουρεμπής Γεώργιος- Περιβολίων,
Λαμπρινός Παναγιώτης –Πλατάνας, Νικολακάκος Κων/νος –Πολοβίτσας, Παναγάκος
Βασίλειος –Ποταμιάς ,Βουζιώτης Νικόλαος- Σελλασίας, Παγώνης Σαράντος –
Σκούρας, Νικολόπουλος Παναγιώτης- Σουστιάνων, Πολυμενάκος Θεόδωρος –
Σπαρτιάς, Ρουμελιώτης Αναστάσιος –Τραπεζοντής , Τσάκωνας Γεώργιος –Χρύσαφα.
Η συνεδρίαση έγινε παρουσία του

Δημάρχου κ. Αργειτάκου Σταύρου.

Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Λάζαρης Δημήτριος , η υπάλληλος του Δήμου κα Βέργαδου Ασπασία για την
τήρηση των πρακτικών και ο δημοτικός υπάλληλος κος Νίκωνας Ρασσιάς,
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν
παρόντα –36- μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Φουντάς Γεώργιος απεχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ρήγας Παναγιώτης απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 29 ου
θέματος
Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
στη συνεδρίαση προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Βλάχος Κων/νος.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
-οι δημοτικοί σύμβουλοι
Βλάχος Κων/νος , Ηλιόπουλος Ιωάννης, Καραχάλιος
Δημήτριος και Σουμάκης Ιωάννης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
των ανακοινώσεων.
-ο δημοτικός σύμβουλος Κοκκορός Ευστράτιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
Από τον Δήμαρχο ζητήθηκε να συζητηθεί το 20 ο θέμα της προσκλήσεως που
αφορά «Περί εκλογής εκπροσώπων για τη σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» τελευταίο.
ΘΕΜΑ 23ο :
Περί ψηφίσεως κανονισμού δημοτικών κοιμητηρίων (εξ αναβολής).
Ο κ. Βέργαδος Ευστράτιος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου την αριθ.18/23-4-2012 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής με την
οποία εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας
δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Σπάρτης .
Την αριθ. 219/6-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος , αφού άκουσε τις τοποθετήσεις και τις
προτάσεις των δημοτικών συμβούλων και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
Αργυρόπουλος: Είχαμε βάλει εμείς ένα θέμα την προηγούμενη φορά ότι στα
περισσότερα από τα κοιμητήρια
έχουμε στενότητα χώρου
και είχαμε πει να
προβλέψουμε με κάποιο τρόπο να γίνει η επέκταση . Έγινε καλή προσπάθεια από τον
εισηγητή να εντάξει κάποιες θέσεις δικές μας να μας πει τι πέρασε με το Α΄Κοιμητήριο
τα είδε ο κ. Βαλιώτης αλλά να τα ακούσουμε δηλαδή τι θα γίνει ; θα γίνει χώρος
ανάπλασης στο Α΄κοιμητήριο . Στο Α΄κοιμητήριο τι γίνεται τελικά ;
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Να ρωτήσω κάτι έγινε διαβούλευση;
Αργυρόπουλος: Έγινε. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα . Δεν έχουμε συμφωνήσει μόνο
γιατί εμείς ζητάμε για το Β΄Κοιμητήριο και χώρο για αποτεφρωτήριο . Γιατί δεν το
βάζετε ; Βάλτε το και ας μην γίνει .
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Βέργαδος Ευστρ.: Είπαμε να έρθει ξεχωριστό θέμα . Δεν μπορεί να μπει σε αυτό .
Αργυρόπουλος: Χώρος να προβλεφθεί χώρος .
Βέργαδος:
Δεν μπορεί να πάρουμε απόφαση ότι δεχόμαστε να γίνει το
αποτεφρωτήριο.
Αργυρόπουλος: Εσείς τι λέτε δηλαδή θα έρθει θέμα πότε ; Στο επόμενο συμβούλιο;
Βεργαδος: Να το ορίσουμε εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Αργυρόπουλος: Για να το ψηφίσουμε πείτε μας συγκεκριμένα αν έχετε διάθεση να το
φέρετε σαν θέμα δεν έχουμε αντίρρηση.
Βέργαδος: Να το φέρουμε να το συζητήσουμε . Κανένα πρόβλημα.
Αργυρόπουλος: Όχι ο Δήμαρχος
Δήμαρχος: Αυτό είναι τώρα το θέμα το ζωτικό για τον κανονισμό ; πότε θα φέρουμε το
θέμα για το αποτεφρωτήριο ;
Αργυρόπουλος: κύριε Δήμαρχε τώρα καταλαβαίνετε για εμάς είναι σοβαρό το ζήτημα.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Κύριε Βέργαδε τι απαντάτε.
Δήμαρχος: Μισό λεπτό έχουμε πει κύριε Αργυρόπουλε , ότι ανεξαρτήτως του αν
συγκεντρώνεται τις υπογραφές εάν ζητήσετε να μπει θέμα θα μπαίνει γιατί λοιπόν μας
λες αν το φέρουμε και αν έχουμε σκοπό να το φέρουμε. Όποτε θέλετε μπαίνει. Απλά
τα πράγματα.
Αργυρόπουλος: Κύριε Δήμαρχε πρέπει να είναι στην κανονιστική διάταξη . Προσέξτε
σας είχαμε πει και την προηγούμενη φορά , θυμάστε τι θόρυβος έγινε για τον πολιτικό
γάμο , πετάγανε τους θεολόγους από τις εκκλησίες έξω και τώρα αυξήθηκαν κατά 40%
οι πολιτικοί γάμοι.
Δήμαρχος: Η οικονομική κρίση τους αύξησε
Αργυρόπουλος: Ναι ναι η οικονομική κρίση. Εγώ δεν έκανα και τα παιδιά μου θα
κάνουν θρησκευτικό όμως δεν σημαίνει ότι είναι προσωπικό το ζήτημα . Ούτε εγώ
μπορεί να μην ενδιαφέρει η καύση.
Δήμαρχος: Κύριε Αργυρόπουλε αφού ήμουνα σαφής . Εσείς έχετε έναν ενδοιασμό
μήπως δεν το φέρουμε θέμα. Και σας λέω ζητήστε το εσείς αν δεν το φέρουμε εμείς
και μπαίνει θέμα που είναι το πρόβλημα;
Βαλιώτης: Εμείς το είπαμε και στον κ. Αντιδήμαρχο δεν είναι ζήτημα να το φέρουμε
θέμα εμείς πιστεύουμε
ότι πρέπει να είναι στην κανονιστική διάταξη. Πως δεν
μπορούμε; Όπως βάζουμε οστεοφυλάκια κύριε Βέργαδε , εμείς αυτή είναι η θέση μας.
Για αυτό και δεν το ψηφίζουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε στο Β΄Κοιμητήριο και
αποτεφρωτήριο . Εμείς αυτό προτείνουμε. Δεν το βάζετε δεν το ψηφίζουμε.
Βέργαδος: Πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ,καταρχήν ,αν θέλει το δημοτικό
συμβούλιο να κάνει αποτεφρωτήριο στο Δήμο Σπάρτης. Μπορεί να μην θέλει . Πρέπει
πρώτα να πάρουμε απόφαση ότι θέλουμε να γίνει και μετά το που θα γίνει. Γιατί αύριο
μπορούμε να πούμε ναι γίνεται αλλά γίνεται σε ένα οικόπεδο δεν γίνεται μέσα εκεί. Εδώ
μιλάμε συγκεκριμένα για κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων για ταφή. Που
έχουμε ταφή . Το άλλο είναι ένα άλλο θέμα παράλληλο που θα πρέπει να έρθει πρώτα
στο δημοτικό συμβούλιο να πάρουμε απόφαση αν θέλουμε να γίνει και μετά το που
θα γίνει και ο κανονισμός λειτουργίας . Είναι άλλο θέμα. Βεβαίως να έρθει.
Βαλιώτης: Εκτός μικροφώνου
Μηλιάκος: Εγώ απλά και μόνο για να βοηθήσω το μόνο που λέω είναι το εξής ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε μπαίνει σε μια
συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν είναι σίγουρο , έτσι όπως είναι στημένη η νομοθεσία,
σήμερα ότι επιτρέπεται στα κοιμητήρια .
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Άλλος υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει ο κ.
Περγαντής.
Περγαντής Σταύρος (πρόεδρος Τ.Κ. Παρορείου): Εγώ θέλω να πω όσον αφορά το
άρθρο 6 για τον οικογενειακό τάφο , είχαμε πάρει απόφαση σαν τοπικό συμβούλιο εκεί
που λέει άρθρο 6 παρ.2 β. « επιτρέπεται η παραχώρηση οικογ.τάφου εν ζωή όταν
πρόκειται για προσωπικότητα ευεργέτη , με την προαναφερόμενη διαδικασία» , εμείς
είχαμε προτείνει σαν τοπικό συμβούλιο ότι πρέπει εν ζωή να δίνεται όχι μόνο σε
προσωπικότητα αλλά αφού θα είναι με έγκριση τοπικού συμβουλίου και σε κάποιους
απλούς πολίτες , οι οποίοι αυτοί δεν έχουν κάποιους που να μπορέσουν κάποια στιγμή
να τους εξυπηρετήσουν
όσον αφορά έναν οικογ. Τάφο
και έρχεται το τοπικό
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συμβούλιο να εγκρίνει αν πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όταν είναι εν
ζωή
να μπορούν να φτιάξουν κάποια πράγματα
γιατί δεν έχουν κάποιους
κληρονόμους. Από εκεί και πέρα εμείς αναφερόμαστε σε κάποια κοιμητήρια τα οποία
έχουν χώρους και μπορούμε να τα κάνουμε . Θέλουμε εφόσον εγκρίνεται από το
Τοπικό Συμβούλιο , δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο αντιδήμαρχος για αυτό πρέπει να
το περάσουμε γιατί μας φέρνεται σε δύσκολη θέση και έχουμε μία αίτηση μία τέτοια
περίπτωση και πρέπει κάποια στιγμή να την λύσουμε. Δηλαδή τον ευεργέτη τον κοιτάμε
τον απλό πολίτη δεν τον κοιτάμε;
Δήμαρχος: Η απόκτηση οικογενειακού τάφου δεν είναι ο κανόνας κάπου υπήρχαν
χώροι παλαιότερα γινότανε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα είναι κάτι τελείως
φυσιολογικό και ανθρώπινο , διότι και έναν ευεργέτη δεν έχει και ανάγκη να του
δώσουμε έναν οικογ.τάφο , να το πω και απλά , το κάνουμε τιμής ένεκεν. Μην τα
ισοπεδώνουμε όλα . Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
Περγαντής Σταύρος (πρόεδρος Τ.Κ. Παρορείου): Κύριε Δήμαρχε σε αυτή την
περίπτωση θέλουμε να μην δυσκολευόμαστε δηλαδή , όταν έχουμε εμείς μία απόφαση
τοπικού συμβουλίου . Είχαμε μία περίπτωση στο δημοτικό συμβούλιο Μυστρά και
θυμάστε με τον κ.Αργυρόπουλο που δεν το περάσαμε το θέμα.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Κύριε Περγαντή έγινε κατανοητό το θέμα
Περγαντής Σταύρος (πρόεδρος Τ.Κ. Παρορείου): Θέλουμε να γραφτεί και να μην
έχουμε πρόβλημα.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Μα ήδη καταγράφεται
Βέργαδος Ε.: Καταρχήν όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο 6 μπορεί με εισήγηση να
συζητηθεί. Πέρα από αυτό όμως είναι το άρθρο 28 που οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
δεν καλύπτει έρχεται με εισήγηση και παίρνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας
καλύπτει και το άρθρο 28 .
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Βλάχος Κ.: Λοιπόν εδόθη η απάντηση άλλος θέλει το λόγο; η
απόφαση περνάει κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της ελάσσονος μειοψηφίας για τους
λόγους που ανέφερε.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πρόεδροι (Τζωρτζάκης Παναγιώτης
–Σπαρτιατών, Αρβανίτης Αθανάσιος Αγ.Κωνσταντίνου, Δαρβύρη Γαρυφαλιά – Αγόριανης, Παπασταφίδας
Νικόλαος- Αλευρούς,
Βλογιαννίτης Ηλίας- Αμυκλών, Πλευρίτης Θεόδωρος –Αναβρυτής, Χριστάκος
Παναγιώτης- Ανωγείων,
Γουβή Δήμητρα – Βαρβίτσας, Δικαιάκος Παναγιώτης- Βασιλικής, Τσάκωνας
Κων/νος – Βορδόνιας, Οικονομοπούλου-Κρία Αικατερίνη συζ. Σταύρου – Βρεσθένων, Βλάχος ΙωάννηςΓκοριτσάς, Κρητσιμηλιός
Γεώργιος- Γοράνων,
Παπαδόπουλος Γεώργιος Καλλονής, Αναστασάκος
Σαράντος
-Καμινίων, Διαμαντούρος Γεώργιος –Καρυών, Γεωργανές
Παναγιώτης-Λογγάστρας,
Σουχλέρης Λεωνίδας- Λογκανίκου ,Σκρουμπέλος Δημήτριος – Μυστρά,
Σταρόγιαννης Κων/νος Ξηροκαμπίου, Πρέβας Γρηγόριος- Παλαιοπαναγιάς, Περγαντής Σταύρος- Παρορείου, Ασπιώτη Νικολέτα –
Τρύπης,)λαβών υπόψη του
την αριθ. 18/23-4-2012 απόφαση Δ.Σ. εισήγηση
επιτροπής ποιότητας ζωής , τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006, άρθρο 75 παρ. 8
) , τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), τις σχετικές διατάξεις
του Αστικού Κώδικα Π.Δ. 456/1984. ,το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και
μετά από διαλογική συζήτηση ( η οποία έχει καταγραφεί )
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον κανονισμό δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Σπάρτης ως εξής :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για
τη διοίκηση , διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

O Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006, αρθ.75
παρ.8)
Η λειτουργία γενικά των Δημοτικών Κοιμητηρίων, διέπεται από τις παρακάτω
διατάξεις:
1. Από τον Α.Ν. 445 της 12/14-6-68 (ΦΕΚ 130 Α΄).
2. Από τον Α.Ν. 582 της 28/28-9-68 (ΦΕΚ 225 Α΄).
3. Από το Π.Δ. 210/75
4. Από τον Α.Ν. 547 της 18/23-2-77 (ΦΕΚ 56 Α΄).
5. Από τον Π.Δ. 1128 της 11-12-80 (ΦΕΚ 284 Α΄).
6. Από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
7. Την Α 5/1210 της 19ης Απριλίου /10 Μαίου 1978 (ΦΕΚ 424 Β΄) Κοινή απόφαση
των
Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
8. Τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα Π.Δ. 456/1984.
9. Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
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10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο που δεν έχει καταργηθεί και
δεν αντιστρατεύεται προς τον παρόντα κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Τα κοιμητήρια που τελούν υπό την διοίκηση και διαχείριση του Δήμου Σπάρτης
είναι:
Α/ Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών
1) Αγίου Γεωργίου Σπάρτης ( Α΄ Κοιμητήριο)
5) Κοκκινόραχης
2) Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ( Β΄ Κοιμητήριο)
6) Συκαρακίου
3) Καλογωνιάς
7) Ριβιώτισσας
4) Γούναρη
8) Οικισμού Αγ. Ειρήνης
9)
Αμυκλών: α) Κοιμήσεως της Θεοτόκου, β) Αγίας Παρασκευής και γ)
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
10) Αφισίου
11) Κλαδά
12) Καλυβίων Σοχάς
Β/ Δημοτική Ενότητα Μυστρά
13) Αγίας Ειρήνης (Βάρσοβα)
14) Αναβρυτής : 2 κοιμητήρια
15) Αγίου Ιωάννου : 2 κοιμητήρια
16) Λογκάστρας
17) Καραβά
18)Σουστιάνων
19) Ταϋγέτης
Γ/ Δημοτική Ενότητα Πελλάνας
26)Καστορείου
27)Καστρίου
28)Σερβέϊκων
29)Γεωργιτσίου
30)Αγόριανης
31)Λογκανίκου
32)Βεργαδέικων
33)Πελλάνας
Δ/ Δημοτική Ενότητα Οινούντος
42) Σελασίας : (α/Σωτήρος, β/ Προφ.Ηλίας)
43) Θεολόγου : (α/ Θεολόγος, β/ Καλυβίων)
44) Βαμβακούς : (α/ Βαμβακούς, β/ Μεγ.Βρύση
45) Βουτιάνων
Ε/ Δημοτική Ενότητα Θεραπνών
50)Γκοριτσάς
51)Σκούρας
52)Κεφαλά
53)Χρύσαφας
54)Πλατάνας
ΣΤ/ Δημοτική Ενότητα Φάριδος
59) Ανωγείων
60) Αρνας
61) Βασιλικής
62) Γοράνων
63) Καμινίων
64) Οικισμού Παλαιοχωρίου
65) Λευκοχώματος
73) Οικισμού Κυδωνιάς
74) Ποταμιάς
75) Τραπεζοντής

20) Μαγούλας
21) Μυστρά
22) Πικουλιάνικων
23) Βλαχοχωρίου
24) Παρορείου
25) Τρύπης
34) Παρδαλίου
35) Περιβολίων
36) Αλευρούς
37) Αγίου Κων/νου
38) Φουντέικων
39) Βορδόνιας
40) Σουλήνας : 2 κοιμητήρια
41) Ανω Χώρας
46) Κονιδίτσας
47) Βασαρά
48) Βρεσθένων
49) Βαρβίτσας
55) Αγριάνων
56) Αγ. Αναργύρων
57) Καλλονής
58) Ζαγάνας
66) Ξηροκαμπίου
67) Οικισμού Αρκασάδων
68) Οικισμού Ανθοχωρίου
69) Οικισμού Κυδωνίτσας
70) Οικισμού Κουμουστάς
71) Παλαιοπαναγιάς
72) Οικισμού Πολοβίτσας
76) Οικισμού Λιαντίνας
77) Σπαρτιάς
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Ζ/ Τοπική Κοινότητα Καρυών
78) Αγ. Νικολάου

79) Αγ. Παρασκευής

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε
χώρους που παραχωρούνται γι΄ αυτό το σκοπό, ανεξάρτητα από θρήσκευμα ή
εθνικότητα.
Η ταφή επιτρέπεται μετά από 12 ώρες από την νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και
σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτήν.
Ο ενταφιασμός γίνεται κατόπιν έκδοσης της κατά νόμο άδειας ταφής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται με βεβαίωση του Δημάρχου να δοθεί άδεια
ταφής χωρίς προηγούμενη πιστοποίηση του ληξιάρχου . Εντός δύο ημερών γίνεται
έγγραφη δήλωση στο ληξίαρχο προς καταχώρηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για
την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αναγράφοντας σε αυτή το λόγο για τον
οποίο προηγήθηκε ο ενταφιασμός της ληξιαρχικής πράξης ( αρθ. 14 παρ. 8 του Ν.
2503/77)
Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον κατά
την μεταφορά τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 210/75 και του Ν. 1315/83. Ο
ενταφιασμός γίνεται υποχρεωτικά σε φέρετρο από ξύλο με υλικά που
αποσυντίθενται.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ
1. Οι παραχωρούμενοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα Δημοτικά
Κοιμητήρια καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) που εκπονεί η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Τα παραπάνω τοπογραφικά σχεδιαγράμματα εφαρμόζονται πιστά από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και καμμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και την
ρυμοτομία των χώρων επιτρέπεται.
3. Δεν επιτρέπεται καμμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας του χώρου.
ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
1. Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα Δημοτικά Κοιμητήρια για σύσταση
οικογενειακών τάφων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και δεν θα
γίνεται σε βάρος του αναγκαίου για την ταφή των νεκρών χώρου.
2. α/ Η παραχώρηση οικογενειακού τάφου θα γίνεται μετά από αίτημα του
ενδιαφερομένου
με τα απαραίτητα δικ/κά και καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος όπως ορίζεται
παρακάτω (αρθρο 22 του παρόντος), με την γνωμοδότηση του Τοπικού Σ/λίου κάθε
Τοπικής Κοινότητας και την τελική απόφαση που θα λαμβάνεται από τον αρμόδιο επί
των κοιμητηρίων Αντιδήμαρχο.
β/ Επιτρέπεται η παραχώρηση οικογενειακού τάφου εν ζωή, όταν πρόκειται για
προσωπικότητα ευεργέτη, με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Θεωρείται δε αυτή ολοκληρωμένη κάθε παραχώρηση οικογ. Τάφου, μετα την
έκδοση του σχετικού παραχωρητηρίου από το Δήμαρχο Σπάρτης.
3.Οι διαστάσεις των παραχωρουμένων για σύσταση οικογενειακών τάφων χώρων
στο Α΄και στο Β΄ Κοιμητήριο Σπάρτης είναι : Πλάτος 3 μέτρα-μήκος 2,50 μέτρα. Το
ύψος θα είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και πάντως σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα.
4.Σαν χώροι που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό ορίζονται τα τετράγωνα Α και Δ
του Β΄ Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, που ορίζονται και ως
αμιγή τετράγωνα σύστασης οικογενειακών τάφων.
5.Eπιτρέπεται η παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στο
Α΄Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, στους ενορίτες του Αγ.
Νίκωνος που είναι κάτοικοι τουλάχιστον 20 χρόνια στην περιοχή και κατά
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προτεραιότητα στους κατοίκους πλησίον του κοιμητηρίου αυτού. Επίσης δε και στους
κληρικούς που έχουν διατελέσει ιερείς στο Ναό του Αγ. Νίκωνος ( δωρεά
παραχώρηση τιμής ένεκεν).
Οι περιπτώσεις αυτές θα εξετάζονται από την Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των Κοιμητηρίων και το Γραφείο Κοιμητηρίων της έδρας
του Δήμου.
6. α. Οι οικογενειακοί τάφοι στα άλλα Δημοτικά Κοιμητήρια -εφόσον υπάρχει
χώρος- για ανάπηρoυς –θύματα πολέμου και πρόσωπα που έχουν προσφέρει
μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος, θα έχουν διαστάσεις: πλάτος 2 ½ μ. και μήκος 3 μ.
β. Οι απλοί οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις: 1 ½ μ. και μήκος 2 μ.
γ. Οι προσωρινοί κοινοί τάφοι πενταετούς χρήσης θα έχουν διαστάσεις : πλάτος 1 μ.
και μήκος 2 μ.
7. Λόγω έλλειψης χώρου δεν παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι στα κοιμητήρια
Βασαρά και Βρεσθένων.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ
1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής επί των οποίων
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966,967 και 968 και 970 του Αστικού Κώδικα
δύναται να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ιδιαίτερο (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου
χώρου ταφής.
2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του διοικούντος τα
Δημοτικά Κοιμητήρια ,αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση αδείας χρήσεως
Δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές
διοικητικές πράξεις.
3.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) και Καθολικούς
(κληρονομία, διαθήκη κ.λ.π.) διαδόχους του.
4.Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν :
α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, β) ο ή η σύζυγός του, γ)οι
κατευθείαν γραμμή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, δ) τα νόμιμα, θετά
νομιμοποιηθέντα-αναγνωρισθέντα
δικαστικά και εξώδικα και υιοθετηθέντα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων, ε)
τα εξώγαμα τέκνα και οι κατιόντες αυτών εφόσον ο αρχικός δικαιούχος του
δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο είναι γυναίκα.
Αυτονόητο τυγχάνει ότι το αυτό δικαίωμα κέκτηνται και τα εκ νομίμου γάμου τέκνα
της αρχικής δικαιούχου γυναικός.
στ) ο πατέρας και η μητέρα του και ο πατέρας ή η μητέρα της συζύγου του ή του
συζύγου της (πεθερός-πεθερά), ζ) οι αδελφοί ή αδελφές που δεν έχουν δική τους
οικογένεια (άγαμοι) υπό τον όρο της εγγράφου συγκαταθέσεώς του και εάν δεν
υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου ή της συζύγου του ή των
κατιόντων αυτού.
Η αγαμία αποδεικνύεται με επίσημα δημόσια έγγραφα που προσκομίζονται στο
Δήμο.
5.Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από λύση του
προηγούμενου από
θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους
οικογενειακούς τάφους.
6.Ο βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζομένων
αποδεικνύεται από έγγραφα Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή από ένορκο βεβαίωση
δύο μαρτύρων ενώπιον αρμοδίας αρχής.
7.Επιτρέπεται η 5/ετής ταφή σε οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου (μη συγγενούς) με έγγραφη
συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και εάν αυτός δεν υπάρχει του ή της συζύγου
ή των κατιόντων αυτών υπό τον όρο της καταβολής του δικαιώματος ταφής που
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και για τις 5/ετείς ταφές.
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8.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως ο τάφος αυτοδικαίως μετά
την παρέλευση 5/ετίας από την τελευταία ταφή περιέρχεται στο Δήμο για την
περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
1.Απαγορεύεται ρητώς η χρήση χώρου μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος.
Σε περίπτωση κατασκευής μνημείου μεγαλύτερου από τις προβλεπόμενες διαστάσεις
ή μη εφαρμογής επί του εδάφους σύμφωνα με την οριοθέτηση από το Δήμο, ώστε
μεταξύ των μνημείων να μένει ο προβλεπόμενος χώρος , (διάδρομος) , το μνημείο
θα
κατεδαφίζεται ή θα μετατοπίζεται με ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου χρήσης του
χώρου.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, μετά την παρέλευση 5/ετίας από
την ταφή, δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρώνεται η
παραχώρηση και ο χώρος να επιστρέφει στο Δήμο.
2. Σε περίπτωση καταργήσεως χώρου για οποιαδήποτε αιτία από μη υπαιτιότητα του
δικαιούχου χρήσης, δύναται να παραχωρείται αντίστοιχος χώρος στο ίδιο τετράγωνο
ή εφόσον δεν υπάρχει σε άλλο με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3.Σε περίπτωση κατάργησης Δημοτικού Κοιμητηρίου για οποιαδήποτε λόγο, δύναται
να παραχωρείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχος χώρος σε άλλο
Κοιμητήριο του Δήμου, του δικαιούχου υποχρεουμένου μόνο στην δαπάνη
μετεγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ
Καλλιτεχνικά έργα-Ιστορικά πρόσωπα.
Τάφοι που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται σαν
καλλιτεχνικά έργα ή τάφοι που είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα, διατηρούνται και
συντηρούνται από τον Δήμο.
Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως ιστορικού αποφαίνεται επίσης το Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν,
τιμής ένεκεν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου, για να
θάβονται πρόσωπα με Εθνική, Κοινωνική και Πολιτική δράση που προσέφεραν
μεγάλες υπηρεσίες στον τόπο αλλά και στο Έθνος γενικότερα.
Σαν τέτοιος χώρος καθορίζεται το Ε΄ τετράγωνο του Β΄Κοιμητηρίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σπαρτιατών
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ
1. Στους τάφους που καθ΄οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο εφόσον
υπάρχουν κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου και στην τιμή μεταβίβασης των τάφων αυτών, προστίθεται και η αξία των
κατασκευασμάτων.
2. Εφόσον για το ίδιο μνημείο υπάρχει ενδιαφέρον περισσοτέρων προσώπων η
διάθεσή
του γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον πλέον συμφέροντα
τον Δήμο τρόπο, τηρώντας κάθε νόμιμη διαδικασία .
3. Δικαιούχος χρήσεως οικογενειακού τάφου δύναται να παραιτηθεί της χρήσης ,
οπότε αυτή περιέρχεται στο Δήμο, ο οποίος στην συνέχεια τον διαθέτει ελεύθερα
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
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4. Δικαιούχος οικογενειακού τάφου δικαιούται να παραιτηθεί του δικαιώματός του ,
με τη δήλωση να παραχωρηθεί ο τάφος σε τρίτο πρόσωπο που αυτός θα υποδείξει.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δύναται ελεύθερα να μην εγκρίνει και να μην
αποδεχθεί τη δήλωση παραιτήσεως οποιουδήποτε δικαιούχου τάφου υπέρ τρίτου
εντός μηνός από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής δήλωσης στο Δήμο.
Ο τρίτος υπέρ του οποίου γίνεται η παραίτηση έχει δικαίωμα να αποκτήσει δικαίωμα
επί του τάφου, εντός τριών μηνών από την ημέρα πρωτοκολλήσεως της δήλωσης και
πάντως όχι ενωρίτερα από το μήνα μέσα στον οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
έχει δυνατότητα να μην αποδεχθεί τη σχετική δήλωση, καταβάλλοντας τα 2/3 της
τιμής παραχώρησης.
Σε περίπτωση μη καταβολής εντός του τριμήνου ολοκλήρου του τιμήματος, ο τάφος
περιέρχεται στο Δήμο.
Σε περίπτωση μη αποδοχής από την αρμόδια Επιτροπή της δήλωσης παραιτήσεως
υπέρ τρίτου , η χρήση παραμένει στον δικαιούχο.
Εάν στον τάφο υπάρχουν κτίσματα , την αξία τους προσδιορίζει η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου και η Οικονομική Επιτροπή καθορίζει ελευθέρως το ποσό που πρέπει να
πληρώσει ο τρίτος.
Στην περίπτωση αυτή η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από της κοινοποιήσεως στον 3ο
της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
1.Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση 5/ετίας στο Α΄
Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, 5/ετίας στα Κοιμητήρια οικισμών
και Δημοτικών Διαμερισμάτων και 7/ετίας στο Β΄Κοιμητήριο της Δημοτικής
Κοινότητας Σπαρτιατών, από την ημερομηνία ταφής, με ευθύνη της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου η οποία υποχρεούται όπως γνωστοποιεί εγγράφως και επί
αποδείξει στους συγγενείς του νεκρού κατά τον ενταφιασμό, τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεώς των.
Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται το πολύ μόνο για ένα χρόνο με απόφαση του
Δήμαρχου, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και από εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι από την εν λόγω παράταση δεν θα εμποδιστεί η
ομαλή ταφή των νεκρών και με την καταβολή προκαταβολικά του δικαιώματος
παράτασης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
2.Η εκταφή νεκρών από τάφους 5/ετούς ή 9/ετούς χρήσεως των οποίων οι
συγγενείς μετά την συμπλήρωση
5/ετίας ή 9/ετίας
δεν επέδειξαν σχετικό
ενδιαφέρον για την ανακομιδή και διαφύλαξη των οστών, ενεργείται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά παρέλευση μηνός από της λήξεως της 5/ετίας τα
δε οστά των νεκρών μεταφέρονται εντός τάφων (χωνευτηρίων), και βεβαιώνεται εις
βάρος των υπόχρεων η σχετική δαπάνη (δικαίωμα ανακομιδής).
3.Σε περίπτωση που δεν γίνει η υπηρεσιακή ανακομιδή και ζητηθεί παρά των
συγγενών των νεκρών, αυτοί υποχρεούνται εφόσον έχουν ειδοποιηθεί κατά τα
ανωτέρω, τόσο στην καταβολή του δικαιώματος ανακομιδής όσο και στην καταβολή
του αναλογούντος δικαιώματος για το χρόνο παραμονής πέραν της
5/ετίας
αντίστοιχα.
4.Μεταφορά ή εκταφή νεκρών πριν από την
5/ετία ενεργείται μόνον μετά
παραγγελία του Εισαγγελέα.
5.Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και η μεταφορά των οστών, γίνεται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.
6.Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί
ότι το πτώμα τούτου δεν είναι διαλυμένο, παραμένει εντός του μνημείου μέχρι την
τέλεια αποσύνθεσή του, χωρίς καταβολή δικαιώματος παράτασης.
7.Σε περίπτωση που κατά την ανόρυξη οικογενειακού τάφου για την ανακομιδή
νεκρού ενταφιασθέντος για μία 5/ετία με την συγκατάθεση των δικαιούχων, βρεθεί
το πτώμα του
νεκρού αδιάλυτο, τούτου παραμένει υποχρεωτικά εντός του μνημείου μέχρι την
τέλεια αποσύνθεση του, επίσης χωρίς καταβολή δικαιώματος παράτασης.
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8.Για την ανακομιδή οστών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, ταφέντων
νεκρών για μια 5/ετία σε οικογενειακούς τάφους, απαιτείται η παρουσία των
δικαιούχων των ταφών, οι οποίοι υποχρεούνται στην εκταφή με τη συμπλήρωση
5ετίας από της ταφής άνευ άλλης ειδοποιήσεως καθώς και των συγγενών των
ταφέντων νεκρών.
Σε περίπτωση αρνήσεως των συγγενών αυτών να προβούν στην εκταφή, αρκεί γι’
αυτήν η παρουσία ενός μόνον εκ των εις το άρθρο 7 αναφερομένων προσώπων.
9.Απαγορεύεται απολύτως η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακομιδή
των οστών τούτων.
ΑΡΘΡΟ 13. ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ
1. Η διαφύλαξη των οστών ενεργείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων
συγγενών α) στο Οστεοφυλάκιο και β) σους Οικογενειακούς τάφους, με την
καταβολή του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό τέλους μόνο για την
χρήση οστεοφυλακίου, διαφορετικά ρίπτονται σε ειδικούς τάφους (χωνευτήρια).
2.Τα οστά τοποθετούνται εντός ομοιόμορφων οστεοθηκών (υλικό κατασκευήςδιαστάσεις-βαφή) που κατασκευάζονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Δήμος (υλικό κατασκευής-διαστάσεις –βαφή).
3.Σε περίπτωση μη καταβολής των σχετικών τελών για ένα έτος μετά και από
έγγραφη και επί αποδείξει ειδοποίηση του Δήμου προς τους ενδιαφερόμενους
συγγενείς, τα οστά μεταφέρονται και τοποθετούνται εντός των ειδικών τάφων
(χωνευτήρια).
4. Για τα Κοιμητήρια που στερούνται οστεοφυλακίων και μέχρι να κατασκευασθούν
νέα, τα οστά θα τοποθετούνται σε οστεοφυλάκιο άλλου Κοιμητηρίου του Δήμου που
θα τυγχάνει της επιλογής των συγγενών του αποβιώσαντος.
5.Επιτρέπεται η μεταφορά οστών για φύλαξη από άλλο οποιοδήποτε κοιμητήριο σε
κοιμητήριο του Δήμου Σπάρτης με την προϋπόθεση ότι θα είναι έγκλειστα σε
μεταλλικό και στεγανό οστεοφυλάκιο και θα έχει τηρηθεί η διαδικασία σχετικής
απολύμανσης αυτών σύμφωνα με το Π.Δ. 210/75.
ΑΡΘΡΟ 14. ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ , ΑΛΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
1.Η ταφή αποβιοσάντων άπορων Δημοτών ή άπορων τροφίμων ευαγών Ιδρυμάτων
του Δήμου ή του Ασύλου Ανιάτων, γίνεται δωρεάν με έγκριση του Δημάρχου αφού
προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία.
2.Η ταφή προσώπων που ανήκουν σε άλλα Δόγματα και θρησκείες γίνεται για μεν
την πόλη της Σπάρτης στον προς τούτο καθορισμένο χώρο στο Β΄ Κοιμητήριο της
Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών για δε τα υπόλοιπα κοιμητήρια σε επιλεγμένους
από τους οικείους τους χώρους μη αποκλειομένης της ταφής τους στον ειδικό χώρο
του προαναφερθέντος Κοιμητηρίου, με την καταβολή δικαιωμάτων σύμφωνα με το
άρθρο 22 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΦΩΝ
1.Αντικείμενα (κινητά πράγματα τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές μέσα ή
επάνω στους τάφους)
επιστρέφονται στους δικαιούχους συγγενείς εφόσον
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.
Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο Δήμο.
2.Παντοειδή μάρμαρα
συνήθων τάφων (μη οικογενειακών) προερχόμενα από
ανακομιδές περιέρχονται στο Δήμο διατιθέμενα κατά περίπτωση με απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3.Οι οστεοθήκες (κιβώτια) των οστών που απορρίπτονται στο χωνευτήρι κατά τη
διαδικασία του παρόντος περιέρχονται στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΡΓΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ
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Για εκτέλεση έργων διακόσμησης και διαμόρφωσης τάφων οικογενειακών ή μη,
απαιτείται άδεια του Δήμου η οποία χορηγείται αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο
από το άρθρο 22 του παρόντος ειδικό τέλος χρήσεως.
Με το πέρας των εργασιών στο χρόνο που ορίζεται στην άδεια, ο λαβών την άδεια
οφείλει να παραδώσει τον χώρο καθαρό, αποκομίζοντας οποιοδήποτε υλικό από
αυτόν του Δήμου δικαιουμένου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να στραφεί και κατά
του κατασκευαστού του μνημείου.
ΑΡΘΡΟ 17.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις έξοδος από τα
Δημοτικά Κοιμητήρια παντός είδους αντικειμένων.
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η είσοδος εντός του Κοιμητηρίου των πάσης φύσεως οχημάτων πλην
των ειδικών οχημάτων μεταφοράς των νεκρών , καθώς και η είσοδος οποιουδήποτε
ατόμου εκτός ωρών λειτουργίας των κοιμητηρίων.
Το ωράριο ορίζεται εκάστοτε με απόφαση Δημάρχου.
Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που έχουν μαζί τους ζώα, ή που τελούν σε
κατάσταση μέθης.
Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδευονται από
γονείς ή κηδεμόνες.
Απαγορεύεται η παρενόχληση των επισκεπτών των κοιμητηρίων
Απαγορεύονται παντός είδους ανευλαβών πράξεων ή εκδηλώσεων.
Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα με ειδικές ανάγκες με όχημα.

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι διατηρούντες τάφους στα Δημοτικά Κοιμητήρια οφείλουν να διατηρούν αυτούς
καλώς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 20.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαφορές που τυχόν αναφύονται μεταξύ των ιδιωτών και Δήμου από την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού , επιλύονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
επί των Κοιμητηρίων, σε συνεργασία με το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΤΑΦΕΣ
Απαγορεύονται οι ταφές σε τάφους 5/ετούς χρήσεως στο Α΄ Κοιμητήριο λόγω
ελλείψεως χώρων ταφής.
Με την ολοκλήρωση του Β΄ Κοιμητηρίου, θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου- η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμούνέα αρίθμηση των τετραγώνων και νέος προσδιορισμός των χρήσεων.
ΑΡΘΡΟ 22. ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα τέλη και τα δικαιώματα χρήσης χώρων εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι
τα ακόλουθα:
1. 1.Τέλος συντήρησης κοιμητηρίων
2. Τέλος ενταφιασμού
3. Τέλος ανακομιδής οστών
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4. Τέλος χρήσης οστεοφυλακίου
5. 5.Τέλος οικογενειακού τάφου.
Τα προαναφερθέντα τέλη και δικαιώματα θα προσδιορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
θα ισχύει μέχρι την τροποποίηση της.
ΑΡΘΡΟ 23. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Την επί του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού των κοιμητηρίων
εποπτεία ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
2. Η διάθεση του προσωπικού των κοιμητηρίων ενεργείται από τον Δήμαρχο,
αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 24. ΤΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΝΑΩΝ
Επιτρέπεται η ταφή κληρικών σε προαύλια Ναών ή Μονών, εφόσον υπάρχουν
προϋποθέσεις χώρου , μετά από απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου.
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Οποιοδήποτε κοιμητήριο εγκαταληφθεί θα μετατραπεί σε χώρο πρασίνου.
Η χρησιμοποιηση εγκαταλειμμένου κοιμητηρίου για άλλο τυχόν σκοπό θα
αποφασισθεί αρμοδίως και μετά από παρέλευση 10/ετίας τουλάχιστον από της
τελευταίας ταφής νεκρου.
ΑΡΘΡΟ 26. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
Σε περίπτωση που για λόγους ανάπλασης ή διαρρύθμισης καποιου κοιμητηρίου
πρέπει να μεταφερθεί- μετακινηθεί τάφος σε άλλη θέση γνωστοποιείται στους
οικείους και γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΦΟΥ
Ο καθορισμός – επιλογή τάφου για προκύπτουσα ταφή θα γίνεται με σειρά
σύμφωνα με το υπάρχον σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου όπου υπάρχει. Για δε τα
κοιμητήρια όπου δεν υπάρχει σχεδιάγραμμα ο καθορισμός θα γίνεται σε συνεργασία
του Προέδρου του Τ.Σ.
της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των
Κοιμητηρίων και το Γραφείο Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περ/ντος.
ΑΡΘΡΟ 28

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

Περιπτώσεις μη προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται εκάστοτε με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 29. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για την διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών κοιμητηρίων τηρούνται τα παρακάτω
βιβλία:
1. Βιβλίο ενεργούμενων ταφών
2. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων
3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων
4. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών οστών
5. Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών
6. Βιβλίο φυλασσομένων οστεοφυλακίων
7. Βιβλίο ενεργουμένων νεκροψιών και διατομών
Υπεύθυνοι για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων είναι :
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Για τα κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών το γραφείο Κοιμητηρίων στην
έδρα του Δήμου και για τα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων τα γραφεία στην
αντίστοιχη έδρα τους.
ΑΡΘΡΟ 30. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Η διοίκηση-διαχείριση των Ναών του Α’ Κοιμητηρίου και του Β’ Κοιμητηρίου της
Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών γίνεται από το Δήμο Σπάρτης.
Η διοίκηση-διαχείριση των Ναών των Κοιμητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων γίνεται
από την Ιερά Μητρόπολη .
Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. κ. Βαλιώτης Ευάγγελος, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Καλομοίρης
Αντώνιος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης .
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2 63 /20-06-2012
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αρβανίτης Δημήτριος, Αργυρόπουλος
Παναγιώτης,
Πλειώτας Χρήστος
Αποστολάκος Δημήτριος, Ατσάλας Ιωάννης, Βαλιώτης
Ευάγγελος, Βέργαδος Ευστράτιος, Βλάχος Κων/νος,
Βλάχος Νικήτας, Δημητρόπουλος Χρήστος, Ηλιόπουλος
Ιωάννης,
Καλομοίρης
Αντώνιος,
Καλομοίρης
Παρασκευάς, Καλλονάκης Κων/νος,
Κανακάκος
Χρήστος,
Καράντζαλης
Λεωνίδας,
Καραχάλιος
Δημήτριος, Καρμοίρης Ιωάννης, Κοκκορός Ευστράτιος,
Κονίδης Γεώργιος, Κορίνης Δημήτριος, Λυμπιωτάκου
Κων/να, Μηλιάκος Νικόλαος, Μπουγάδης Χρήστος,
Παναγόπουλος Παναγιώτης, Ράλλης Ιωάννης, Ρήγας
Παναγιώτης,
Σκρεπέτης
Απόστολος,
Σοφού
–
Παπαστάθη Ευγενία, Σουμάκης Ιωάννης, Συνοδινός
Γεώργιος, Τζωρτζάκης Μάριος, Τσέγκος Κων/νος,
Φερδιανάκης
Κωνσταντίνος,
Φουντάς
Γεώργιος,
Χριστοφιλάκος Παναγιώτης
Ακριβές απόσπασμα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΣπάρτη 27 Ιουνίου 2012
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Τζωρτζάκης Παναγιώτης –Σπαρτιατών, Αρβανίτης
Αθανάσιος Αγ.Κωνσταντίνου, Δαρβύρη Γαρυφαλιά –
Αγόριανης,
Παπασταφίδας
ΝικόλαοςΑλευρούς,
Χρήστος Πλειώτας
Βλογιαννίτης Ηλίας- Αμυκλών, Πλευρίτης Θεόδωρος –
Αναβρυτής,
Χριστάκος
ΠαναγιώτηςΑνωγείων,
Γουβή Δήμητρα – Βαρβίτσας, Δικαιάκος ΠαναγιώτηςΒασιλικής,
Τσάκωνας Κων/νος – Βορδόνιας,
Οικονομοπούλου-Κρία Αικατερίνη συζ. Σταύρου –
Βρεσθένων, Βλάχος Ιωάννης- Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός
ΓεώργιοςΓοράνων,
Παπαδόπουλος
Γεώργιος
Καλλονής, Αναστασάκος
Σαράντος
-Καμινίων,
Διαμαντούρος
Γεώργιος
–Καρυών,
Γεωργανές
Παναγιώτης-Λογγάστρας,
Σουχλέρης ΛεωνίδαςΛογκανίκου
,Σκρουμπέλος
Δημήτριος
–
Μυστρά,
Σταρόγιαννης Κων/νος -Ξηροκαμπίου, Πρέβας ΓρηγόριοςΠαλαιοπαναγιάς, Περγαντής Σταύρος- Παρορείου, Ασπιώτη
Νικολέτα –Τρύπης,
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