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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Μαρτίου  του έτους 2014 και 
ώρα 9.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 87/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 25/2/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
4/25-2-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
        Αριθ. Πρωτ.:7802/18-3-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που 
αφορά στον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου της Τοπικής 
Κοινότητας Αρτεσιανού. 
  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και 

ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4682/21-2-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Κωτούλας Φίλιππος 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Γεννάδιος Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  18) Χλαπάνας Ηλίας 4) Τσίπρας Εµµανουήλ 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

6) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντελής Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Τοπικού 

Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού. 

 

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού κοιµητηρίου της Τοπικής Κοινότητας 
Αρτεσιανού και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Τον προτεινόµενο κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αρτερσιανού, ο 
οποίος έχει ως εξής: 
“1.Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η πρώτη ταφή στο νέο χώρο του κοιµητηρίου αυτόµατα 
θα καταργηθεί και η ταφή στο παλαιό κοιµητήριο. Η διαδικασία ταφής θα ξεκινάει από τον 
πρώτο διάδροµο και εφόσον συµπληρωθεί αυτός τότε θα προχωρήσει στο δεύτερο και ούτω 
καθ' εξής. Μετά το πέρας του διαστήµατος των έντεκα (11) ετών και εφόσον έχει 
πραγµατοποιηθεί και η τελευταία εκταφή από το παλαιό κοιµητήριο, τότε ο ∆ήµος θα έχει το 
δικαίωµα να καταργήσει τους υπάρχοντες εγκαταλειµµένους τάφους και τους τσιµεντένιους 
διαδρόµους, να το διαµορφώσει µε επιχωµάτωση (µπάζωµα) και να φέρι το έδαφος στο ίδιο 
ύψος µε το νέο Κοιµητήριο, το οποίο και είναι προέκταση του παλιού και να τεθεί τέλος και 
αυτό σε λειτουργία ταφής. 
2.Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 1,40 µ. πλάτος και 2,40 µ. µήκος ολικής επιφάνειας και 
χωρίς να γίνεται κατάληψη των διαδρόµων. Κενός χώρος απόστασης µεταξύ των τάφων: 
0,67 µ. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων και κάθε είδους λουλουδιών περιµετρικά του 
µνηµείου καθώς και η τοποθέτηση γλαστρών ανάµεσα στους κενούς χώρους που συνδέουν 
τους τάφους. 
3.Όταν το Κοιµητήριο συµπληρωθεί από τους τάφους και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιµος 
χώρος ταφής, τότε ο κάθε δηµότης έχει δικαίωµα να ενταφιάσει το συγγενικό του πρόσωπο 
σε κενό τάφο και κατόπιν υπόδειξης του εκάστοτε εφηµέριου της εκκλησίας. 
4.Η εκταφή και η ανακοµιδή των οστών θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται µέσα σε 
διάστηµα επτά (7) ετών. Σε περίπτωση που οι συγγενείς των ενταφιασθέντων δεν 
ενδιαφερθούν για την εκταφή µετά το πέρας του χρόνου αυτού, η ανακοµιδή των οστών θα 
πραγµατοποιείται αυτεπάγγελτα από τον Εφηµέριο της Ενορίας και τα οστά θα 
τοποθετούνται στο παρακείµενο Οστεοφυλάκιο. 
Λόγω στενότητας χώρων, η σύσταση οικογενειακών τάφων στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο δεν 
επιτρέπεται. 
6.Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος που να αποδεικνύει ότι είναι 
οικογενειακοί, διατίθεται ελεύθερα από το ∆ήµο. 
7.Η διοίκηση και η διαχείριση του νεκροταφείου ασκείται από το ∆ήµο, δια των υπηρεσιών 
που προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 
8.Υπεύθυνος για τη λειτουργία του νεκροταφείου και την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος, στο οποίο υπάγεται οργανικά το 
νεκροταφείο.” 
 

2.Την υπ' αριθµ. 19/2012 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Αρτεσιανού. 
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3.Την υπ' αριθµ. 4/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
      
 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
                                               Αποφάσισε οµόφωνα 
 
 
  Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Κοιµητηρίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού, ο οποίος έχει ως εξής:    
       
1.Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η πρώτη ταφή στο νέο χώρο του κοιµητηρίου αυτόµατα θα 
καταργηθεί και η ταφή στο παλαιό κοιµητήριο. Η διαδικασία ταφής θα ξεκινάει από τον 
πρώτο διάδροµο και εφόσον συµπληρωθεί αυτός τότε θα προχωρήσει στο δεύτερο και ούτω 
καθ' εξής. Μετά το πέρας του διαστήµατος των έντεκα (11) ετών και εφόσον έχει 
πραγµατοποιηθεί και η τελευταία εκταφή από το παλαιό κοιµητήριο, τότε ο ∆ήµος θα έχει το 
δικαίωµα να καταργήσει τους υπάρχοντες εγκαταλειµµένους τάφους και τους τσιµεντένιους 
διαδρόµους, να το διαµορφώσει µε επιχωµάτωση (µπάζωµα) και να φέρι το έδαφος στο ίδιο 
ύψος µε το νέο Κοιµητήριο, το οποίο και είναι προέκταση του παλιού και να τεθεί τέλος και 
αυτό σε λειτουργία ταφής. 
2.Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 1,40 µ. πλάτος και 2,40 µ. µήκος ολικής επιφάνειας και 
χωρίς να γίνεται κατάληψη των διαδρόµων. Κενός χώρος απόστασης µεταξύ των τάφων: 
0,67 µ. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων και κάθε είδους λουλουδιών περιµετρικά του 
µνηµείου καθώς και η τοποθέτηση γλαστρών ανάµεσα στους κενούς χώρους που συνδέουν 
τους τάφους. 
3.Όταν το Κοιµητήριο συµπληρωθεί από τους τάφους και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιµος 
χώρος ταφής, τότε ο κάθε δηµότης έχει δικαίωµα να ενταφιάσει το συγγενικό του πρόσωπο 
σε κενό τάφο και κατόπιν υπόδειξης του εκάστοτε εφηµέριου της εκκλησίας. 
4.Η εκταφή και η ανακοµιδή των οστών θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται µέσα σε 
διάστηµα επτά (7) ετών. Σε περίπτωση που οι συγγενείς των ενταφιασθέντων δεν 
ενδιαφερθούν για την εκταφή µετά το πέρας του χρόνου αυτού, η ανακοµιδή των οστών θα 
πραγµατοποιείται αυτεπάγγελτα από τον Εφηµέριο της Ενορίας και τα οστά θα 
τοποθετούνται στο παρακείµενο Οστεοφυλάκιο. 
Λόγω στενότητας χώρων, η σύσταση οικογενειακών τάφων στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο δεν 
επιτρέπεται. 
6.Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος που να αποδεικνύει ότι είναι 
οικογενειακοί, διατίθεται ελεύθερα από το ∆ήµο. 
7.Η διοίκηση και η διαχείριση του νεκροταφείου ασκείται από το ∆ήµο, δια των υπηρεσιών 
που προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 
8.Υπεύθυνος για τη λειτουργία του νεκροταφείου και την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος, στο οποίο υπάγεται οργανικά το 
νεκροταφείο.     
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ Καρκαλέτση, Παπαγεωργίου και Σουφλάκος λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση. 
 
 
 



        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΞΠΩΕΗ-Μ∆Μ           

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 87/2014 
Συντάχθηκε και 
δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 


