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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από τα πρακτικά της 30-11-2022 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης της Εκτελεστικής 

 *******       Επιτροπής του Συνδέσμου 
 

Αριθμός  Απόφασης   68 / 2022 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση μεταφοράς οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο» 

 

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 30 του μήνα 

Νοεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα 

από την αριθμ. 4259/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κυριακίδης Γρηγόριος 

2. Αβραμίδου Ίνγκα (Άννα) 

3. Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης μεταφοράς οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο», 

έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 247 του νόμου 3463/2006, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4804/2021. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 

του άρθρου 40 του ν. 4735/2020. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου (αριθμ. 

12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου). 

4. Την αριθμ. 4.151/17-11-2022 κατάσταση μεταφοράς οστών του τμήματος κοινωνικής 

εξυπηρέτησης. 

5. Την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 

παρ. 2 και 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου «Τα προς φύλαξη 

οστά, πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός κιβωτίων συγκεκριμένου τύπου, που υποδεικνύεται 

από την Υπηρεσία. Με  επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά την καταβολή του 

αναλογούντος δικαιώματος, αυτά τοποθετούνται στο Οστεοφυλάκιο στις συγκεκριμένες θέσεις 

που έχουν παραχωρηθεί …. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, έχουν παρέλθει τρείς (3) μήνες, 

από τη λήξη του νόμιμα χορηγηθέντος χρόνου παραμονής των οστών και δεν εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον από τους συγγενείς, η Υπηρεσία θα προχωρεί αυτεπάγγελτα, στην απομάκρυνσή 

τους από το Οστεοφυλάκιο και την εναπόθεσή τους εντός του χωνευτηρίου». 

 Ακολούθως, ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 4.151/17-11-2022 κατάσταση 

μεταφοράς οστών του τμήματος κοινωνικής εξυπηρέτησης, στο οστεφυλάκιο φυλάσσονται 

αρκετά οστά για τα οποία έχει παρέλθει ο χρόνος παραμονής τους και επιβάλλεται η 

αναγκαστική μεταφορά τους στο χωνευτήρι, διότι είτε έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος 

επιτρεπόμενος χρόνος παραμονή τους είτε υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς και 

όσων παραμένουν επί μακρόν στο χώρο του οστεοφυλακίου, τα οποία επρόκειτο να 

μεταφερθούν σε άλλους χώρους φύλαξης εκτός του Κοιμητηρίου, που οι υπόχρεοι δεν 

παρέλαβαν και δεν ενημέρωσαν σχετικά την Υπηρεσία μας. 

Λόγω της συσσώρευσης πολλών οστών στο οστεφυλάκιο, δεν υφίσταται χώρος να την 

φύλαξη νέων οστών από τις καθημερινά διενεργούμενες εκταφές. Ως εκ τούτου, πρότεινε, την 

σταδιακή μεταφορά οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο, αρχής γενομένης από τα 

παλαιότερα εξ’ αυτών. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου και έχοντας υπ’ όψη . 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 247 του νόμου 3463/2006, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4804/2021. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 

του άρθρου 40 του ν. 4735/2020. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου (αριθμ. 

12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου). 

4. Την αριθμ. 4.151/17-11-2022 κατάσταση μεταφοράς οστών του τμήματος κοινωνικής 

εξυπηρέτησης. 

5. Την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
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Α. Εγκρίνει τη μεταφορά οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο, σύμφωνα με τη 

συνημμένη κατάσταση του τμήματος κοινωνικής εξυπηρέτησης (Α.Π 4.151/17-11-2022). 

Β. Η μεταφορά οστών αφορά αφενός αυτά για τα οποία δεν εκδηλώθηκε καμία ενέργεια 

εκ μέρους των συγγενών για την παραμονή τους στο οστεφυλάκιο, καταβάλλοντας και το 

ανάλογο δικαίωμα και αφετέρου έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος 

παραμονή τους. Αφορά, επίσης, όσα παραμένουν επί μακρόν στο χώρο του οστεοφυλακίου, 

τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν σε άλλους χώρους φύλαξης εκτός του Κοιμητηρίου, που 

οι υπόχρεοι δεν παρέλαβαν και δεν ενημέρωσαν σχετικά την Υπηρεσία μας. 

Γ. Η μεταφορά των οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο θα γίνει σταδιακά, 

αρχής γενομένης από τα παλαιότερα εξ’ αυτών. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 68. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

       Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου   Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

 

Κυριακίδης Γρηγόριος         Καλπακίδης Παύλος  

Δημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού-Ευόσμου            ΔΕ Διοικητικός Α΄ 
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