
Β. ΔΙΑΙΙΙΣΤΩΣΕΙΣ. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του σχηματισθέντος φακέλου του παρόντος 
ελέγχου, προκύπτει ότι: 

B.l. Ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

Στο Δήμο Αχαρνών βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το έτος 1973 το ονομαζόμενο 
Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών1 στην περιοχή του Πλάτωνα. Η αρχική του έκταση ήταν 
είκοσι τρία (23) στρέμματα. Το έτος 1985 επεκτάθηκε κατά δέκα (10) στρέμματα2, 

στη συνέχεια υπήρξε μικρή επέκταση το έτος 1999 καθώς και συνεχείς επεκτάσεις σε 
όλη την περίοδο 2003-2010, καταλαμβάνοντας συνορεύουσα δημοτική έκταση με 
αποτέλεσμα η σημερινή συνολική του έκταση να υπολογίζεται σε περίπου τριάντα 

επτά (37) στρέμματα. Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, οι ελεύθεροι χώροι προς 

ενταφιασμούς βρίσκονται εκ νέου σε σημείο κορεσμού και αποτελεί αντικείμενο 

προβληματισμού και εξέτασης εκ μέρους της νέας Δημοτικής Αρχής η επέκτασή του 

σε συνορεύουσα δημοτική έκταση τεσσάρων ( 4) περίπου στρεμμάτων η οποία 
χρησιμοποιείται ως παρκινγκ των τροχοφόρων του Δήμου, καθώς δείχνει να είναι η 

μόνη εφικτή λύση. 

Στο κοιμητήριο παρέχονται υπηρεσίες ενταφιασμού (σε τάφους οικογενειακούς και 

τριετούς χρήσης), εκταφής, χωνευτηρίου, ψυκτικού θαλάμου, φύλαξης οστών 

(οστεοφυλάκιο, μαρμαροθυρίδες) και διενέργεια ιεροπραξιών (εξόδιας ακολουθίας 

και μνημοσύνου). 

Δεν χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου στο κλιμάκιο ελέγχου άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και των μεταγενέστερα χωρικών 

επεκτάσεων αυτού. Προφορικά μας ενημέρωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει εκδοθεί 

σχετική άδεια. Παρά ταύτα, κατά τον έλεγχο ανευρέθησαν α) το αρ. 8007/6-10-2009 
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής προς το Δήμο 

Αχαρνών με θέμα τη νομιμοποίηση της παράνομης επέκτασης του νέου κοιμητηρίου 

Αχαρνών και β) το αρ. 46871/3-6-2011 της Δ!νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Αχαρνών προς το Δήμαρχο Αχαρνών όπου αναφέρεται ότι έγινε αναζήτηση της 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία δεν ανευρέθη και αναφέρει τις προϋποθέσεις 

για τη νομιμοποίηση του συνόλου των κοιμητηρίων. Κατόπιν των ανωτέρω 

εγγράφων, η μοναδική ενέργεια που έγινε από το Δήμο Αχαρνών ήταν η λήψη της αρ. 

14/21-6-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία δόθηκε η 
σύμφωνη γνώμη της για τις διαδικασίες νομιμοποίησης του νέου κοιμητηρίου. 

Εντός του χώρου του ανωτέρω κοιμητηρίου βρίσκεται το κτίριο του ιερού ναού του 

Αγ. Παντελεήμονα, μικρό οίκημα το οποίο χρησιμοποιείται ως μαρμαρογλυφείο, 
κατασκευές από μπετόν για χρήση μαρμαροθυρίδων, κτίριο ψυκτικού θαλάμου, 

κτίριο οστεοφυλακίου και μικρή ξύλινη μονόχωρη κατασκευή την οποία 
χρησιμοποιούν οι ιερείς κατά την παραμονή τους στο χώρο, ενώ έξω από την 

περίφραξή του και εκατέρωθεν της εισόδου υπάρχει κτίριο το οποίο λειτουργεί ως 

1 Το παλαιό κοιμητήριο Αχαρνών το οποίο χρονολογείται από τα μcσα του 1 gou αιώνα στην π:φιοχή 
Καράβου συνεχίζει να λειτουργεί καθώς πραγματοποιούνται ταφές στους οικογενειακούς τάφους που 

αποκλειστικά περιλαμβάνεL 
2 Η με αρ.244/27-6-85 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών. 
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εντευκτήριο- κυλικείο και κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες διοίκησης του 

κοιμητηρίου καθώς και κατάστημα με χρήση ανθοπωλείου. 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα κτίρια εντός του κοιμητηρίου δεν διαθέτουν όλα 

οικοδομική άδεια καθώς σύμφωνα με το Α.Π.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/5905/4-5-20153 απαντητικό 
έγγραφο της Δ!νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών 

κατόπιν έρευνας στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου βρέθηκε α) η με 

αρ.92/1983 οικοδομική άδεια του ΟΔΕΠ4 για το Οστεοφυλάκιο, β) το με 
αρ.2246/1977 έγγραφο της Ναοδομίας σχετικά με την αρχιτεκτονική και στατική 

μελέτη του Ιερού Ναού του κοιμητηρίου και γ) σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων για την 

κατασκευή κυλικείου και καταστημάτων. Επίσης μας εστάλει και η αρ.168/1984 
οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται τώρα το κυλικείο. 

Σε σχέση με την αποτύπωση του κοιμητηρίου στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του 

Δήμου Αχαρνών παρατηρούμε ότι στην απόφαση τροποποίησης του ανωτέρω 

πολεοδομικού σχεδίου με αρ.336 (ΦΕΚ Δ' 13/19-1-2004) και στο κεφάλαιο Β 
σχετικά με την τροποποίηση των χρήσεων γης και τον καθορισμό νέων στις 

πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές αναφέρονται οι προϋποθέσεις 

πολεοδόμησης πέριξ του νεκροταφείου, αλλά στο σχετικό χάρτη Π-1 ο οποίος 

συνοδεύει την απόφαση, η έκταση του νεκροταφείου αποτυπώνεται ως χώρος 

αθλητισμού με σχολικά κτίρια καθώς απουσιάζει η σήμανση για τους χώρους 

νεκροταφείων και φέρει σήμανση αθλητικού χώρου και σχολικών χώρων. 

Περαιτέρω, δεν υπάρχει περιμετρικά σε όλο το μήκος ζώνη πρασίνου επαρκούς 

πλάτους, δεν υπάρχει πέραν της ζώνης πρασίνου οδός περιβάλλουσα το κοιμητήριο, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 582/1968, έχουν καταργηθεί δρόμοι (διάδρομοι) 
και έχουν χρησιμοποιηθεί για την ταφή των νεκρών, με αποτέλεσμα να μην τηρείται 

διαχωρισμός της περιοχής των νεκρών σε τομείς5 • Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 
104142/3-12-2012 έγγραφο της Δ!νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς το 

Δήμαρχο Αχαρνών, η ανυπαρξία χώρου αδιαλύτων έχει ως αποτέλεσμα η ταφή τους 

να γίνεται σε διάφορα σημεία του κοιμητηρίου (μάντρα, διάδρομοι) χωρίς αρίθμηση, 

ενώ η μάντρα του νέου κοιμητηρίου χρήζει επισκευών και τοποθέτησης 

συρματοπλέγματος σε όλο το μήκος της για την αποτροπή του κινδύνου της 

πρόκλησης φθορών και κλοπών. 

Ως προς την δόμηση περιμετρικά του κοιμητηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του ν.1128/80 σύμφωνα με τα οποία «τα ιδρυόμενα ή 
επεκτεινόμενα κοιμητήρια δέον να απέχουν τουλάχιστον 250μ. εκ του άκρου του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 1 ΟΟμ. εκ μεμονωμένων κατοικιών . .. οι αποστάσεις εξ 

εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών, κατοικιών ή πηγών υδροληψίας είναι δυνατό να 

μειωθούν δι' αποφάσεως του Νομάρχη μετά σύμφωνον γνώμην της Υγειονομικής 

Υπηρεσίας ... >/. Σύμφωνα με το Α.Π.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/3849/11 -3-2015 7 απαντητικό 

3 
1686/27709/4-5-2015 Δήμου Αχαρνών. 

4 Οργανισμός Διοικήσ~ως Ειcκλησιαστικής Π~ριουσίας. 
5 Σχετικό το με αρ.πρωτ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/30/2-1-2015 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού & 
Πφιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ!νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφέρειας Αττικής, που διενήργησε υγειονομικό έλεγχο σε συνέχεια του με Α.Π. ΣΕΕΔΔ 
Φ4/20644/17-12-2014 εγγράφου μας. 
6
0 καθορισμός των δικαιολογητικών και η διαδικασία περιγράφονται στο άρ.2 της απόφασης 
αρ.26882/5769/ΦΕΚ Δ '/83 8/23-10-98. 
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έγγραφο της Δlνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών 
« ... όσον αφορά το νέο κοιμητήριο στο νότιό του όριο και έναντι της οδού Αναπαύσεως 
υφίσταται η Πολεοδομική Ενότητα «Νεάπολη» {Π.Δ/28-6-86-ΦΕΚ724/Δ/86) όπου 

εκδίδονται οικοδομικές άδειες, ενώ στα λοιπά όρια υφίσταται η εκτός σχεδίου περιοχή 
«Πλάτωνας» όπου υπάρχει προσχέδιο ένταξης.». Από την καταγραφή που διενήργησε 
η ανωτέρω Δlνση προκύπτει ότι υπάρχουν κτίσματα σε τέσσερα όμορα οικόπεδα 
δυτικά του κοιμητηρίου, τα τρία εκ των οποίων έχουν δηλώσεις του ν.133711983 για 
τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και το τέταρτο έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του συναφούς ν. 4178120 13. 

Ως προς τη φύλαξη του κοιμητηρίου, παρότι στο αρ. 38604127-4-2011 έγγραφο του 
Δημάρχου Αχαρνών προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου αναφέρεται ότι 

« ... την πρωινή και απογευματινή φύλαξη του νέου κοιμητηρίου θα αναλάβει η 

Επενδυτική Αχαρνών.» όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο το κοιμητήριο 

φυλάσσεται από την 6η πρωινή έως τις 14:00' από υπάλληλο του Δήμου (μόνο τις 
καθημερινές) και από τις 14:00' έως την 6η πρωινή από υπάλληλο της Επενδυτικής 
Αχαρνών, ενώ τα σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελεί χρέη φύλακα 

η υπάλληλος της Επενδυτικής που εργάζεται στο ανθοπωλείο του κοιμητηρίου . 

Β.2 . .Άσκηση των αρμοδιοτήτων περί Κοιμητηρίων σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

Από τον Οκτώβριο του 1997 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου 

Αχαρνών (ΦΕΚ ΒΊ931122-10-971Αρ.1475ΔΑΑ) έως και τις 281312004 λειτουργούσε 
στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών I Τμήμα Εσόδων I Γραφείο Νεκροταφείου με 
αρμοδιότητες: Επιμέλεια διαχείρισης των Ναών, επιμέλεια διαχείρισης κυλικείων, 

χορήγηση αδειών φύλαξης οστών, σύνταξη παραχωρητηρίων τάφων, χορήγηση αδειών 

ταφής- εκταφής, σύνταξη βεβαιωτικών τελών και δικαιωμάτων των Νεκροταφείων, 

διαβίβαση των βεβαιωτικών καταλόγων στην Οικονομική Υπηρεσία για είσπραξη, 

τήρηση ενημέρωση καρτελών είσπραξης τελών, εισήγηση θεμάτων νεκροταφείου, 

τήρηση κανονισμού λειτουργίας - διαγραμμάτων διάθεσης τάφων, απόφαση 

καθορισμού τελών κτλ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, λοιπές εργασίες 

αρμοδιότητας γραφείου . 

Από τις 29/3/2004 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 
ΒΊ532129-3-041Αρ.Ο81Δ.τ.Α/3443) έως και τις 10/11/2011 λειτουργούσε στη Δ/νση 
Οικονομικού I Τμήμα Προσόδων I Γοαφείο Νεκροταφείου με αρμοδιότητες: Μεριμνά 
για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού 

Νεκροταφείου, συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα 

υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κτλ, επιμελείται για την πιστή 
εφαρμογή του κανονισμού του Δημ. Νεκροταφείου, μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη 

βεβαίωση των εσόδων του Δημ. Νεκροταφείου και ευθύνεται για την τήρηση της 

κείμενη νομοθεσίας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, 

εκδίδει τις άδειες ταφής και βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Νεκροταφείου. 

7 1686127709/4-5-2015 Δήμου Αχαρνών. 
5 



Από τις 11/11/2011 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 

BΊ27091ll-1l - 111Aρ.40328137159) έως και τις 201612013 λειτουργούσε στη Δ!νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου I Τμήμα Περιβάλλοντος I Γραφείο Συντήρησης 

Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Εmμελείται για την mστή εφαρμογή του κανονισμού 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας των 

αποφάσεων του Δ.Σ και του Δημάρχου σχετικά με τα δημοτικά κοιμητήρια, τηρεί τις 

διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισ-;(ύουσες 

διατάξεις και του ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας του Δήμου, μεριμνά για τη 

δημιουργία και λειτουργία κέντρων aποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση 

άδειας ταφής και aποτέφρωσης νεκρών, συγκροτεί οργανώνει και συντονίζει τα 

συνεργεία του Τμήματος, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων 

καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζσvται με τη 

λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, μεριμνά για την καθαριότητα ευπρέπεια 

διακόσμηση των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/ 

κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου και για την 

εκτέλεση ταφής - εκταφής, μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στην σύνταξη 

κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων. 

Με τον ανωτέρω κανονισμό ανατίθεται στο Τμήμα Εσόδων μεταξύ άλλων η μέριμνα 

για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

Τέλος από τις 19/6/2013 σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών 
(ΦΕΚ ΒΊ1485/19-6-13/Αρ.24553/20563) έως και σήμερα λειτουργεί Αυτοτελές 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων υπαγόμενο απευθείας 

στον Δήμαρχο Αχαρνών αποτελούμενο από δύο Γραφεία, 

1) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Εισπράπει τα τέλη που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των 

εισπραχθέντων τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία συμβόλαια κτλ. των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, μεριμνά για τη βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων, 

μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων, βεβαιώνει κάθε τέλος από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις 

οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των δημοτικών 

κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την 

απόδοση των εισπραπομένων ποσών, συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα 

τεύχη προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους 

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται, μεριμνά 

για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές 

δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και την 

απόδοση των εισπραπομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του 

Δήμου. 

2) Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες: Επιμελείται για την mστή 
εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ευθύνεται για την τήρηση της 

κείμενης νομοθεσίας των αποφάσεων του Δ.Σ και του Δημάρχου σχετικά με τα 

δημοτικά κοιμητήρια, τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας του 

Δήμου, μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων aποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και aποτέφρωσης νεκρών, συγκροτεί 

6 



οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τμήματος, μεριμνά για την τήρηση των 

διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, μεριμνά για την 
καθαριότητα ευπρέπεια διακόσμηση των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθώς 

και για τη συντήρηση/ κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και 

πρασίνου και για την εκτέλεση ταφής - εκταφής, μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή 

στην σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Με τον ανωτέρω κανονισμό ανατίθεται στο Τμήμα Εσόδων μεταξύ άλλων η μέριμνα 

για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

Με την αρ.898/2013 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών8 ορίσθηκε από 9/7/2013 η 
Σ.Π ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας Δ.Ε, ενώ δεν έχουν ορισθεί 

οι υπεύθυνοι των δύο Γραφείων του ανωτέρω Τμήματος. Στο Τμήμα υπηρετούν 

συνολικά πέντε (5) υπάλληλοι εκ των οποίων τρείς (3) εργάτες κατηγορίας Υ.Ε., ένας 

(1) διοικητικός κατηγορίας Υ.Ε. και ένας (1) φύλακας κατηγορίας Δ.Ε. 

Στις ανωτέρω τροποποιήσεις του ΟΕΥ παρατηρούμε ότι μόνο μετά την τροποποίηση 

της llης Νοεμβρίου 2011 αναφέρονται «Κοιμητήρια» σε πληθυντικό αριθμό, χωρίς 

αυτά και πάλι να κατονομάζονται με σαφήνεια, ενώ δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση 

της πραγματικότητας ότι το παλαιό και το νέο Κοιμητήριο του Δήμου λειτουργούν 

παράλληλα από της ιδρύσεως τους και έως σήμερα. Επίσης, παρατηρείται συνεχής 

μεταβολή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος παρόλο που δεν έχει επέλθει κάποια 

ουσιαστική μεταβολή στο αντικείμενό του. Η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων με δύο Γραφεία και η υπαγωγή 

τους απευθείας στον Δήμαρχο Αχαρνών έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο του 

πρότυπου ΟΕΥ του ΥΠΕΣ μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το πρότυπο «5.Μεγάλος Αστικός Δήμος Μητροπολιτικού 

Κέντρου», όπως είναι και ο Δήμος Αχαρνών, το Τμήμα Κοιμητηρίων αποτελεί ένα 

από τα Τμήματα της Δ!νσης Περιβάλλοντος. 

Β.3. Ως προς τον Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Σε ισχύ βρίσκεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Αχαρνών», ο 

οποίος ψηφίσθηκε με την αρ.188/14-6-2011 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών, 

αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και τροποποίησε τον προηγούμενο σχετικό 
κανονισμό λειτουργίας9 του νέου κοιμητηρίου του Δήμου. Ο Κανονισμός αυτός με 

8 Το αρ.πρωτ.100498/7-1-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 
Δημοτικών Κοιμητηρίων. 
9 ! .Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ. 244/27-6-1985 του Δ.Σ του 
Δήμου περί συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του 

νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. . 
z.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 162/2-5-~991 του Δ.:: του Δη~ου 
περί συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμου Λειτουργιας του νεου 

Κοιμητηρίου Αχαρνών. , , 
3.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 303/2002 του Δ.Σ τ~υ Δημου π,ερι 
συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού Α~ιτουρyιας του VCl)t) 
Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

4.Κανονισμός λειτουργίας νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών αρ 259/9-4-2009 του Δ.Σ του Δήμου 
περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών. 

7 


