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Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου έχοντας υπόψη: 

              1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  58 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με του άρθρου  247 
του Ν. 3463/06, ‘’ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ’’ . 
              2. Τις  διατάξεις  του Ν. 3584/2007, ‘’ Κώδικας Κατάστασης   Δημοτικών  Υπαλλήλων ’’ 
.          3. Τον  κανονισμό  λειτουργίας του  κοιμητηρίου  και  τις  αποφάσεις  των  οργάνων    
Διοίκησης του Συνδέσμου που καθορίζουν   τον  τύπο των  μνημείων,  τις  χρήσεις  των          
κοινοχρήστων  χώρων,   τα  δικαιώματα  και   τις  υποχρεώσεις   των   συγγενών  και   εν  γένει   
των  επισκεπτών. 
              4. Την  ανάγκη επανακαθορισμού  των διαδικασιών εκτέλεσης    των  εργασιών που  
αφορούν  στην διαδικασία  των  ταφών  και   των  ανακομιδών και την καθαριότητα των ταφικών   
τμημάτων,    στα πλαίσια   του οποίου μεταξύ των άλλων, θα γίνεται   πλέον   σάρωση  των    
διαδρόμων  των  ταφικών  τμημάτων   με  μηχανικό    σάρωθρο.                                                                                                                            
              5. Την  ανάγκη  απομάκρυνσης  όλων των πρόσθετων, μη   προβλεπόμενων και      
αυθαιρέτως  τοποθετημένων  ειδών και   κατασκευών  εντός διαδρόμων, παρτεριών,              
περιβάλλοντες  χώρους  πολυετών  οστεοθηκών  και  εν  γένει  κοινοχρήστων  χώρων, τα οποία     
δυσχεραίνουν την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων και   δημιουργούν  πρόβλημα  στη  
διέλευση  μηχανημάτων  και   πεζών. 
                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

              1. Καλεί  όλους τους επισκέπτες του κοιμητηρίου καθώς και    τους συναλλασσόμενους 
με την υπηρεσία και κυρίως τους συγγενείς  των ενταφιασμένων στο Κοιμητήριο του Συνδέσμου 
Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, που φέρουν την κύρια ευθύνη,  να τηρήσουν τα                        
προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου   και να απομακρύνουν μέχρι 
και την 15η Δεκεμβρίου 2013,  κάθε πρόσθετη  πέραν των προβλεπομένων κατασκευή,          
αντικείμενα,   ή ότι άλλο εμπίπτει στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  Οι υπηρεσίες του 
Κοιμητηρίου θα είναι στη διάθεσή τους για ενημέρωση. 
               2. Παρελθούσης της προθεσμίας, εντέλλονται οι αρμόδιοι  προϊστάμενοι των           
Τμημάτων, α) Κοινωνικής Εξυπηρέτησης,    β) Πρασίνου και Περιβάλλοντος και γ) Τεχνικής    
Υπηρεσίας,  να φροντίσουν, με εντολές τους προς το προσωπικό των    τμημάτων   τους, για 
την άμεση  αποκατάσταση  των  χώρων με την   απομάκρυνση  όλων  των  ανωτέρω. 
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