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ΘΕΜΑ: Κατασκευή/πώληση  μαρμάρινου  κηροστάτη  για  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Διαχείρισης
Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ενημερώνουμε  όλους  τους  επαγγελματίες  και  τους  ενδιαφερόμενους  που  θα  προβούνε  σε
κατασκευή/πώληση  ή  αγορά  αντίστοιχα  μαρμάρινου  κηροστάτη  (βιτρίνα),  όπως  τηρήσουν  τα  μέτρα,  τις
οδηγίες και τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο Άρθρο 20 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΔΣ 573/2020).
 Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο “ Σχεδιασμός και μορφή κατασκευής μνημείων” :
1.  Τα  επί  των  τάφων  µνηµεία  είναι  πράγματα  εκτός  συναλλαγής.  Μνημείο  νοείται  κάθε  στοιχείο
διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο
τοποθετείται επί του τάφου.
2. Για τους τάφους τριετούς ταφής στο κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» ορίζεται υποχρεωτικά ένας
τύπος κηροστάτη, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Κανονισµού. Οι ακριβείς διαστάσεις του
κηροστάτη  είναι  οι  ακόλουθες:  Α)  Ύψος  κηροστάτη  :  50  εκατοστά.  32  Β)  Ύψος  βάσης  κηροστάτη:  20
εκατοστά. Γ) Μήκος κηροστάτη: 110 εκατοστά, εκ των οποίων τα 30 εκατοστά (15 εκατοστά ανά πλευρά),
προορίζονται  για  την  προαιρετική  τοποθέτηση δύο  (2)  ανθοδοχείων.  Το  ύψος των ανθοδοχείων  δεν  θα
υπερβαίνει τα 30 εκατοστά. ∆) Βάθος κηροστάτη: 25 εκατοστά. Ε) Στην αριστερή πλευρά του κηροστάτη θα
τοποθετείται το θυμιατό, στη δεξιά πλευρά το καντήλι και στο κέντρο του κηροστάτη το θρησκευτικό σύµβολο
του δόγµατος του θανόντος. Το ύψος των ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατοστά. Το τµήµα του τάφου
ανάμεσα στον κηροστάτη και στην ταφική πλάκα θα παραµένει είτε επιστρωµένο µόνο µε χώµα, είτε µε
φύτευση-περιποίηση  γκαζόν  ή  εποχικών  λουλουδιών  από  τον  συγγενή  του  θανόντος.  Απαγορεύεται  η
τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου υλικού (μαρμάρινων πλακών,  πλαισίων,  χαλικιών κλπ.).  Η τοποθέτηση
µνηµείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε κατασκευή που τοποθετείται σε τάφο και δεν πληροί τις
καθορισµένες  προδιαγραφές  αφαιρείται  µε  ευθύνη  του  υπόχρεου.  Σε  περίπτωση  µη  συµµόρφωσης,  η
αυθαίρετη  κατασκευή  αφαιρείται  από τον  ∆ήµο και  καταλογίζεται  στον  υπόχρεο  ή  στον  κατασκευαστή,
πρόστιμο που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, το ποσό του οποίου δεν µπορεί να είναι
μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.
3. Η επιγραφή στην ταφική πλάκα των τάφων τριετούς ταφής που αφορά στο ονοµατεπώνυµο, έτος γέννησης
και θανάτου τοποθετείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία.
4. Η κατασκευή οικογενειακού τάφου ανατίθεται από τον δικαιούχο σε ιδιώτη µαρµαροτεχνίτη. Τα σχέδια
κατασκευής µνηµείου σε οικογενειακούς τάφους υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία
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του ∆ήµου και οι διαστάσεις τους πρέπει να περιορίζονται αυστηρά εντός των ορίων του τάφου.
5.  Τα µνηµεία  των οικογενειακών τάφων που χρήζουν επισκευής για  λόγους εξωτερικής  εμφάνισης και
δηµόσιας  υγείας,  επισκευάζονται  υποχρεωτικά  από  τους  δικαιούχους  χρήσης  μέσα  σε  προθεσμία  που
τάσσεται  από τον ∆ήµο.  Σε  αντίθεση περίπτωση, οι  εργασίες  επισκευής εκτελούνται  από τον ∆ήµο µε
δαπάνες και για λογαριασµό των υπόχρεων σε εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων.
6. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών και η χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος της Υπηρεσίας από
τους ιδιώτες µαρµαρογλύπτες, εντός του χώρου των κοιµητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται αποκλειστικά
στη συναρµολόγηση των κατεργασµένων υλικών.
7. Η τοποθέτηση των κηροστατών αφορά ιδιωτική υπόθεση κάθε πολίτη και η υπηρεσία δεν φέρει καµία
ευθύνη όσον αφορά τους κηροστάτες και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή επί του τάφου. Η Υπηρεσία τοποθετεί
και αναγνωρίζει µόνο το σταυρό και το µαρµάρινο πλακίδιο µε το όνοµα του θανόντα. .

Επίσης  απαγορεύεται  αυστηρά η  τοποθέτηση  κηροστατών  εντός  των  διαδρόμων  διότι
παρουσιάζεται πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων έργου για τις εργασίες ταφών-εκταφών.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα παραπάνω,  τα εγγεγραμμένα μέλη σας που ασχολούνται με
την κατασκευή και πώληση μαρμάρινων κηροστατών για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για
παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας ή διευκρίνησης επί του θέματος.

Εσωτ. Διανομή:
- Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΟΛ. ΝΤΙΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων - ∆01
Tsougkas Asterios
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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