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Ο Δήμος Μεγαλόπολης στον ευαίσθητο, λειτουργικά και ηθικά, τομέα της 

διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων κοιμητηρίων, αναγνωρίζει την σπουδαιότητα 

τέτοιων έργων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως ¨μεγαλεπήβολα¨ ή έργα βιτρίνας 

αλλά έχουν ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα.  

Η Δημοτική αρχή στην προηγούμενη τριετία έδωσε βαρύτητα σε έργα και 

παρεμβάσεις για την συντήρηση κοιμητηρίων, την διαμόρφωση των χώρων, όπως και 

την συντήρηση  οστεοφυλακίων, με τελικό αποτέλεσμα την συνολική αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων σε δεκάδες κοιμητήρια του Δήμου. 

Αναλυτικά έχουν υλοποιηθεί τα εξής: 

   Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. Εργασίες εξωραϊσμού και διαμόρφωσης χώρων κοιμητηρίου Μεγαλόπολης 

(συνεχίζεται το έργο και θα ολοκληρωθεί εντός του 2019, προϋπολογισμός = 

395.000,00 € ). 

2. Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου  Καρύταινας ( προϋπολογισμός= 24.000,00 € ). 

3.  Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Σούλου. 

4. Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Καμποχωρίου.  

5. Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Λυκοχίων. 

6. Συντήρηση χώρων νεκροταφείου  Βάστα. 

7. Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Χωρέμη. 

8. Συντήρηση χώρων κοιμητηρίου Νεοχωρίου Λυκοσούρας. 

9. Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου  Θωκνίας. 

10. Συντήρηση νεκροταφείου  Καμαρίτσας. 

11. Συντήρηση νεκροταφείου  Άνω Καρυών. 

12. Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου  Γραικού. 

13. Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Αγ. Γεωργίου Καμάρας. 

14. Τσιμεντοστρώσεις σε δημοτική οδό προς το νεκροταφείο Μακρυσίου. 



15. Τσιμεντοστρώσεις εντός του χώρου του νεκροταφείου και αποκατάσταση των 

ζημιών στην περίφραξή του στην Νέα Εκκλησούλα. 

16. Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού προς νεκροταφείο στο Καρβουνάρι . 

17. Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού προς νεκροταφείο  Παλάτου. 

18. Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού προς νεκροταφείο  Κουρουνιού. 

19. Επέκταση περίφραξης κοιμητηρίου Λεπτινίου. 

20. Συντήρηση–ελαιοχρωματισμός σιδηρών κιγκλιδωμάτων περίφραξης και 

σκυροδεμάτων οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο   Βουτσαρά. 

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ 

21. Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων στο κοιμητήριο   Βουτσαρά. 

22. Συντήρηση οστεοφυλακίου  Φαλαισίας (Μπούρα). 

23. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Αγίου Νικολάου  

Καρύταινας . 

Γ.ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Καταρτίστηκε και ψηφίστηκε (απόφαση 42/2017 Δημοτικού Συμβουλίου) Κανονισμός 

Λειτουργίας Κοιμητηρίων με τον οποίο διευθετήθηκαν ζητήματα ταφής/εκταφής, 

δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου και άλλα ζητήματα διαχείρισης για την 

εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων. 

 

Με αυτές τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, σε μεγάλο αριθμό κοιμητηρίων στην 

Μεγαλόπολη και σε άλλες τοπικές κοινότητες, η Δημοτική αρχή υλοποίησε τα 

τελευταία χρόνια ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με τελικό στόχο και την λειτουργική 

αναβάθμισή τους αλλά και την αισθητική βελτίωσή τους. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης  

Διονύσης Παπαδόπουλος  


