
                                           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:35990/05.10.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                               από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  303/2018                                                                        ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου 

 

Σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34992/28.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους 

τους Δημοτικούς Συμβούλους την  28.09.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                                   

                                                                                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Οι κ.κ  Καούκης Χ. και Φεγγερός Β.  αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ο θέματος της ημερήσιας διάταξης 

και μέχρι πέρας της συνεδρίασης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και 

σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το 

κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Τροποποίηση του ισχύοντος 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου», λόγω του επείγοντος του θέματος 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη Τροποποίηση του 

ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 342/2018 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΨΟ3ΞΩΕΒ-

Τ9Τ) & το υπ’ αριθμ. 35656/03.10.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετ. Η με αρ.103/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με αρ. πρωτ. 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1/ΕΜΠ.1172/10.07.2018. 

Με τη παρούσα εισήγησή μας ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προσαρμόσει – 

συμπληρώσει και τροποποιήσει τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 103/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης- Ελέγχου του  Σώματος 

 Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση 

της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και 

ειδικότερα: 

1. Tο άρθρο 6 του Κανονισμού συμπληρώνεται ως εξής: «καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος 

ενταφιασμού θανόντων από λοιμώδη νοσήματα σε τμήμα του Νεκροταφείου του τόπου 

όπου συνέβη ο θάνατος, απαγορευμένης της εκταφής προ της παρέλευσης δεκαετίας, 

όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Κοιμητηρίου».  

2. To άρθρο 6 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής: «Στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

ενταφιάζονται θανόντες όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Α.Ν. 582/1968».  

3. Στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού τροποποιούνται οι τρεις (3) τελευταίες 

παράγραφοι ως εξής: «Επίσης είναι δυνατή η χρήση του οικογενειακού τάφου και από 
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τρίτους μη έχοντας συγγενικό δεσμό με το δικαιούχο της χρήσης αυτού υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν: 

α.  την έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου αυτού ή εάν αυτός δεν υπάρχει του συζύγου ή της 

συζύγου και των κατιόντων του, μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, 

β. την καταβολή στο Δήμο ιδιαίτερου τέλους διατήρησης χρήσεως του οικογενειακού τάφου, 

ύψους ίσο με 60% του οριζόμενου ετήσιου τέλους, πέραν του τέλους ενταφιασμού και 

γ. την υποχρεωτική  εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο τριετίας. 

 Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από 

έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής».  

4. Το άρθρο 16 του Κανονισμού  διαμορφώνεται ως εξής:       

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 

           Οι οικογενειακοί τάφοι ή τριετούς χρήσεως θα κατασκευάζονται ή θα διαμορφώνονται με 

τη μέριμνα, φροντίδα και δαπάνη των ενδιαφερομένων από τους εργολάβους ή τους 

κατασκευαστές τάφων, οι οποίοι θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι του 

Δήμου για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και την επαναφορά των πραγμάτων στην 

προτέρα κατάσταση. 

         Οι εργολήπτες κατασκευής έργων και γενικά οι εργατοτεχνίτες τούτων υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεκροταφείου. 

         Κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, των Νόμων και υποδείξεων των 

Υπηρεσιών καθώς και οποιαδήποτε συμπεριφορά απάδουσα προς την ιερότητα του χώρου, θα 

συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτου στο Κοιμητήριο επί 15νθήμερο. Εις 

οιονδήποτε δε υποτροπή τούτου θα επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στο Κοιμητήριο και μέχρι 

ενός έτους ή ολοσχερώς. 

          Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, πράγμα που δυσχεραίνει την 

εκταφή, αυξάνει το κόστος αυτής, δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώματος και δημιουργεί 

δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. 

          Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια μικρού σενάζ, 

κρασπέδων κλπ. Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται με μπετόν. 

          Η εκτέλεση των έργων διαμορφώσεως σε τάφους τριετούς χρήσεως είναι υποχρεωτική και 

μάλιστα εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία ταφής. Επίσης κρίνεται 

αναγκαία η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ημερομηνίας ταφής του θανόντος 

ενταφιασθέντος. 

          Το δικαίωμα κατασκευής τάφων τριετούς χρήσεως εισπράττεται υποχρεωτικά κατά το 

χρόνο ταφής των νεκρών». 

5. Το  άρθρο 17 του Κανονισμού καταργείται σύμφωνα με το υπ’ αρ. 35535/14.12.2011 

έγγραφο του ΥΠΕΣ και την με  αρ. 9517/9178/27.03.2012 απόφαση του Γενικού 
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Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

6. Στο άρθρο  21 του Κανονισμού διαγράφονται οι λέξεις: «Τέλος κατασκευής μνημείου» 

όπως προβλέπεται στο  υπ’ αρ. 35535/14.12.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ.   

             Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του 

Ν. 3852/2010. 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 103/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης- Ελέγχου του  

Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, της Γενικής  Γραμματείας για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  & Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων  και ειδικότερα: 

1. Tο άρθρο 6 του Κανονισμού συμπληρώνεται ως εξής: «καθορίζεται ιδιαίτερος 

χώρος ενταφιασμού θανόντων από λοιμώδη νοσήματα σε τμήμα του 

Νεκροταφείου του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος, απαγορευμένης της εκταφής 

προ της παρέλευσης δεκαετίας, όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό 

Διάγραμμα του Κοιμητηρίου».  

2. To άρθρο 6 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής: «Στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

ενταφιάζονται θανόντες όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Α.Ν. 582/1968».  

3. Στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού τροποποιούνται οι τρεις (3) τελευταίες 

παράγραφοι ως εξής: «Επίσης είναι δυνατή η χρήση του οικογενειακού τάφου 

και από τρίτους μη έχοντας συγγενικό δεσμό με το δικαιούχο της χρήσης αυτού 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν: 

α.  την έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου αυτού ή εάν αυτός δεν υπάρχει του συζύγου ή της 

συζύγου και των κατιόντων του, μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, 

β. την καταβολή στο Δήμο ιδιαίτερου τέλους διατήρησης χρήσεως του οικογενειακού τάφου, 

ύψους ίσο με 60% του οριζόμενου ετήσιου τέλους, πέραν του τέλους ενταφιασμού και 

γ. την υποχρεωτική  εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο τριετίας. 

 Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από 

έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής».  

4. Το άρθρο 16 του Κανονισμού  διαμορφώνεται ως εξής:       

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ» 

ΑΔΑ: 6Θ4ΤΩΕΒ-Υ6Ε



 5 

           Οι οικογενειακοί τάφοι ή τριετούς χρήσεως θα κατασκευάζονται ή θα διαμορφώνονται με 

τη μέριμνα, φροντίδα και δαπάνη των ενδιαφερομένων από τους εργολάβους ή τους 

κατασκευαστές τάφων, οι οποίοι θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι του 

Δήμου για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και την επαναφορά των πραγμάτων στην 

προτέρα κατάσταση. 

         Οι εργολήπτες κατασκευής έργων και γενικά οι εργατοτεχνίτες τούτων υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεκροταφείου. 

         Κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, των Νόμων και υποδείξεων των 

Υπηρεσιών καθώς και οποιαδήποτε συμπεριφορά απάδουσα προς την ιερότητα του χώρου, θα 

συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτου στο Κοιμητήριο επί 15νθήμερο. Εις 

οιονδήποτε δε υποτροπή τούτου θα επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στο Κοιμητήριο και μέχρι 

ενός έτους ή ολοσχερώς. 

          Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, πράγμα που δυσχεραίνει την 

εκταφή, αυξάνει το κόστος αυτής, δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώματος και δημιουργεί 

δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. 

          Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια μικρού σενάζ, 

κρασπέδων κλπ. Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται με μπετόν. 

          Η εκτέλεση των έργων διαμορφώσεως σε τάφους τριετούς χρήσεως είναι υποχρεωτική και 

μάλιστα εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία ταφής. Επίσης κρίνεται 

αναγκαία η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ημερομηνίας ταφής του θανόντος 

ενταφιασθέντος. 

          Το δικαίωμα κατασκευής τάφων τριετούς χρήσεως εισπράττεται υποχρεωτικά κατά το 

χρόνο ταφής των νεκρών». 

5. Το  άρθρο 17 του Κανονισμού καταργείται σύμφωνα με το υπ’ αρ. 

35535/14.12.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ και την με  αρ. 9517/9178/27.03.2012 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

6. Στο άρθρο  21 του Κανονισμού διαγράφονται οι λέξεις: «Τέλος κατασκευής 

μνημείου» όπως προβλέπεται στο  υπ’ αρ. 35535/14.12.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ.   

Οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» 

απέχουν. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6Θ4ΤΩΕΒ-Υ6Ε
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