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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 6-11-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   75 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε κεηαθνξάο νζηώλ από ην νζηενθπιάθην ζην ρσλεπηήξην» 

 

Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα 

Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 2752/29-10-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο κεηαθνξάο νζηώλ από ην νζηενθπιάθην ζην 

ρσλεπηήξην», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

γ) Τελ αξηζκ. 2812/6-11-2014 θαηάζηαζε κεηαθνξάο νζηώλ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ «Τα νζηά πνπ 

θπιάζζνληαη κέζα ζε νζηενζήθεο ζην νζηενθπιάθην ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη γηα ηα νπνία δελ 

θαηαβιήζεθε ην θαζνξηζκέλν πνζό γηα έλα έηνο κεηαθέξνληαη θαη ελαπνηίζεληαη εληόο ηνπ 

ρσλεπηεξίνπ. Οη νζηενζήθεο κεηαθέξνληαη ζε εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό ρώξν καδί κε ηα 

ρώκαηα εθηαθήο.». 

ΑΔΑ: Β2ΝΠΟΡ93-3Ι4



 2 

 Αθνινύζσο, αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2812/6-11-2014 θαηάζηαζε 

κεηαθνξάο νζηώλ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο, ζην νζηεθπιάθην θπιάζζνληαη 

αξθεηά νζηά γηα ηα νπνία από ην έηνο 2013 δελ εθδειώζεθε θακία ελέξγεηα εθ κέξνπο ησλ 

ζπγγελώλ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζην νζηεθπιάθην, θαηαβάιινληαο θαη ην αλάινγν δηθαίσκα. 

Λόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο πνιιώλ νζηώλ ζην νζηεθπιάθην, δελ πθίζηαηαη ρώξνο λα ηελ 

θύιαμε λέσλ νζηώλ από ηηο θαζεκεξηλά δηελεξγνύκελεο εθηαθέο. Ωο εθ ηνύηνπ, πξόηεηλε, 

ηελ ζηαδηαθή κεηαθνξά νζηώλ από ην νζηενθπιάθην ζην ρσλεπηήξην, μεθηλώληαο από απηά 

πνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα δελ εθθξάζζεθε από ηνπο ζπγγελείο εγγξάθσο ε πξόζεζε 

δηαηήξεζήο ηνπο ζ’ απηό κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ δηθαηώκαηνο. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ (αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ). 

γ) Τελ αξηζκ. 2812/6-11-2014 θαηάζηαζε κεηαθνξάο νζηώλ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Εγθξίλεη ηε κεηαθνξά νζηώλ από ην νζηενθπιάθην ζην ρσλεπηήξην, ζύκθσλα κε 

ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο (Α.Π. 2812/6-11-2014). 

Β. Η κεηαθνξά νζηώλ αθνξά απηά γηα ηα νπνία δελ εθδειώζεθε θακία ελέξγεηα εθ 

κέξνπο ησλ ζπγγελώλ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζην νζηεθπιάθην, θαηαβάιινληαο θαη ην 

αλάινγν δηθαίσκα.  

Γ. Η κεηαθνξά ησλ νζηώλ από ην νζηενθπιάθην ζην ρσλεπηήξην ζα γίλεη ζηαδηαθά, 

μεθηλώληαο από απηά πνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα δελ εθθξάζζεθε από ηνπο ζπγγελείο 

εγγξάθσο ε πξόζεζε δηαηήξεζήο ηνπο ζην νζηενθπιάθην κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ 

δηθαηώκαηνο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 75. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: Β2ΝΠΟΡ93-3Ι4
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