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Άρθρο 1ο
Νομικό πλαίζιο
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο:
Α. Τνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 28εο Μαξηίνπ 1834.
Β. Τνπ Α.Ν. 445/1968.
Γ. Τνπ Α.Ν. 582/1968.
Γ. Τνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Δ. Τνπ Α.Ν. 2200/1940 «πεξί Ηεξψλ Ναψλ θαη Δθεκεξηψλ».
ΣΤ. Τνπ Π.Γ/ηνο 410/95 «δεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο».
Ε. Τεο ζρεηηθήο πεξί εζφδσλ Ο.Τ.Α. λνκνζεζίαο.
Ζ. Τεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο πεξί δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ λνκνζεζίαο.
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Άρθρο 2ο
Κοιμηηήπια – σώπορ εκηόρ ζςναλλαγήρ
1. Τν Κνηκεηήξην, νη ηάθνη θαη ηα κλεκεία ραξαθηεξίδνληαη σο πξάγκαηα εθηφο
ζπλαιιαγήο (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68).
2. Σχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα κπνξεί λα απνθηεζεί
ηδησηηθφ δηθαίσκα ηδηαίηεξν (εηδηθφ δηθαίσκα) ζε νξηζκέλν ρψξν ηαθήο (ζχζηαζε
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ).
3. Ζ παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Σπλδέζκνπ (κε ηε κνξθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ) απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεο
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ πξάγκαηνο θαη ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή
πξάμε (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68).
4. Τν δηθαίσκα ζχζηαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ηνπ δηθαηνχρνπ, παξά κφλν δηθαίσκα ρξήζεο θαη δελ κπνξεί λα
κεηαβηβαζζεί ζε νηνλδήπνηε (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68).

Άρθρο 3ο
Ταθικά ημήμαηα
1. Σην Κνηκεηήξην ππάξρνπλ ζέζεηο εληαθηαζκνχ (Α΄, Β΄ θαη Γ΄) αλάινγα κε ην
ρψξν πνπ απηέο βξίζθνληαη, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ Ηεξφ Ναφ θαη ζέζεηο
γηα απφξνπο, βξέθε, ηεξείο ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο θαζψο θαη
ζέζεηο ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. Οη ρψξνη ηαθήο είλαη ζαθψο νξνζεηεκέλνη κε
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σπγθεθξηκέλα:


Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ3 θαη Τ26 ραξαθηεξίδνληαη σο Α΄ ζέζε, φπσο επίζεο θαη
ηκήκα ηνπ Τ17.



Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ2, Τ5, Τ6, Τ8, Τ9, Τ12, Τ15, Τ16, Τ18-19, Τ20, Τ21, Τ22 θαη Τ27
ραξαθηεξίδνληαη σο Β΄ ζέζε.



Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ1, Τ13 θαη Τ23, ραξαθηεξίδνληαη σο Γ΄ ζέζε. Σ’ απηά
εληαθηάδνληαη θαη νη άπνξνη.



Σην ηαθηθφ ηκήκα Τ25 εληαθηάδνληαη απνθιεηζηηθά βξέθε (κέρξη 2 εηψλ).



Σηα ηαθηθά ηκήκαηα Τ11 θαη Τ17 είλαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη (δηπιήο θαη κνλήο
ζέζεο).
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Πίζσ απφ ην Ηεξφ ηνπ Νανχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο δεθανθηψ
(18) ζέζεσλ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ απνβησζάλησλ ηεξέσλ ηεο Μεηξφπνιεο
Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο.
2.

Με

απφθαζε

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

Σπκβνπιίνπ

κπνξεί

λα

επέξρεηαη

ηξνπνπνίεζε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ, φηαλ απηφ
θξίλεηαη αλαγθαίν. Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ ελζσκαηψλνληαη θαη
ραξαθηεξίδνληαη λέα ηκήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλερείο επεθηάζεηο ηνπ
Κνηκεηεξίνπ.
3. Απαγνξεχεηαη ν εληαθηαζκφο ζε ρψξν άιιν πιελ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
ζαθψο νξνζεηεκέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ.

Άρθρο 4ο
Νεκποζηάζια
1. Σην Κνηκεηήξην ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλνη ζηεγαζκέλνη ρψξνη γηα ηελ
πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ (Νεκροστάσια – νεκροθάλαμοι). Ζ
παξακνλή ζηα λεθξνζηάζηα δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο δψδεθα (12) ψξεο.
2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ απαηηείηαη πξνεγνχκελα ε
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ.

Άρθρο 5ο
Ψςκηικοί νεκποθάλαμοι
1. Σην ππφγεην ηνπ Ηεξνχ Νανχ έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθά δηακνξθσκέλνο
ρψξνο εληφο ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ςπθηηθνί ζάιακνη γηα ηελ παξακνλή
αλζξψπηλσλ πησκάησλ.
2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ απαηηείηαη πξνεγνχκελα ε
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ.
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Άρθρο 6ο
Γικαιούμενοι ενηαθιαζμού
1. Τν Κνηκεηήξην αλήθεη ζηνπο δήκνπο Ακπεινθήπσλ, Διεπζεξίνπ –
Κνξδειηνχ,

Δπφζκνπ,

Θεζζαινλίθεο,

Μελεκέλεο,

Νεάπνιεο,

Πνιίρλεο,

Σηαπξνχπνιεο θαη Σπθεψλ.
2.

Σην

αλαθεξζέλησλ

Κνηκεηήξην
ζηελ

εληαθηάδνληαη

πξνεγνχκελε

φινη

νη

παξάγξαθν

απνβηνχληεο θάηνηθνη ησλ
δήκσλ,

αλεμάξηεηα

ηνπ

ζξεζθεχκαηνο ή ηεο εζληθφηεηάο ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968).
3. Οη παξαρσξνχκελνη ρψξνη γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ αθνινπζνχλ ηελ
πθηζηάκελε ξπκνηνκία – ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Σπλδέζκνπ – ρσξίο θακία παξέθθιηζε.

Άρθρο 7ο
Ταθή
1. Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ γίλεηαη κφλν κέζα ζην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κεηά ηελ
πάξνδν δψδεθα (12) σξψλ απφ ηνλ λφκηκα βεβαησζέληα ζάλαην θαη ζε πεξηπηψζεηο
λεθξνηνκήο, ακέζσο κεηά απφ απηήλ, αθνχ πξνζθνκηζζεί ε ζρεηηθή άδεηα ηαθήο, ε
νπνία θαηαρσξείηαη ζην ζψκα ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ (άξζξν 2 ηνπ Α.Ν.
445/1968).
2. Απαγνξεχεηαη ε ηαθή έμσ απφ ην Κνηκεηήξην θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο
(άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 582/1968 θαη άξζξν 52 παξ. 3 ηνπ Ν. 1416/1984).
3. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θέξεηξνπ κε θάιπκκα απφ γπαιί ή άιιε
παξφκνηα αλζεθηηθή χιε, εθηφο αλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θέξεηξνπ, ην
νπνίν ζάβεηαη καδί κε ην λεθξφ (άξζξν 4 ηνπ Α.Ν. 445/1968).
4. Ο εληαθηαζκφο φζσλ έρνπλ απνβηψζεη απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ
ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν ηαθηθφ ηκήκα θαη ε
εθηαθή δηελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εηψλ (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 210/1975).
Δθφζνλ δελ πθίζηαηαη ηέηνην ηκήκα θαη κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ ν
εληαθηαζκφο ζα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηαθηθφ ηκήκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ην θέξεηξν δελ ζα αλνίγεηαη.
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5. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξνο
ρψξνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζφδνμσλ ή αιιφζξεζθσλ.

Άρθρο 8ο
Οικογενειακοί ηάθοι
1. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ παξέρεηαη ζην Κνηκεηήξην
ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηζζέληνο
απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
2. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ Κνηκεηεξίνπ,
πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Γελ είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηάθνπ ηξηεηνχο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ.
3. Υπάξρνπλ νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη κε δχν ζέζεηο ηαθήο θαη ελδηάκεζα
νζηενζήθε, ζπλνιηθνχ κήθνπο 2,75 κ. θαη πιάηνπο 2,75 κ. (βξίζθνληαη ζην ηαθηθφ
ηκήκα Τ11) θαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη κνλήο ζέζεο κε κηα ζέζε ηαθήο θαη νζηενζήθε,
ζπλνιηθνχ κήθνπο 3 κ. θαη πιάηνπο 1,2 κ. (βξίζθνληαη ζην ηαθηθφ ηκήκα Τ 17).
4. Ζ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ζην φλνκα
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ άξζξνπ
33.
5. Απαγνξεχεηαη ε θαηαρψξεζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζε δχν ή θαη
πεξηζζφηεξα πξφζσπα.
6. Σε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν Σχλδεζκνο δελ ππνρξενχηαη
λα κεηαθέξεη ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη ηα κλεκεία απηψλ ζε άιιν Κνηκεηήξην,
νχηε θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζην λέν
Κνηκεηήξην.
7. Σην δηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ε άδεηα
νηθνδφκεζεο, ε νηθνδφκεζε, ηπρφλ καξκάξηλεο θαηαζθεπέο, πιαίζηα, θαη νηηδήπνηε
άιιε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ ππνδνρή λεθξνχ. Οη εξγαζίεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ
δηθαηνχρν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ν νπνίνο ηηο εθηειεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
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Άρθρο 9ο
Γικαιούσοι οικογενειακών ηάθων
1. Με ηελ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα ηαθήο (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 210/1975):
 Τνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ.
 Τσλ θαη’ επζείαλ γξακκή αληφλησλ απηνχ (νη γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά
θ.ι.π. ηνπ δηθαηνχρνπ).
 Τσλ θαη’ επζείαλ γξακκή θαηηφλησλ απηνχ, λνκίκσλ, ζεηψλ, λνκηκνπνηεζέλησλ
θαη αλαγλσξηζζέλησλ κε ηνπο ζπδχγνπο θαη θαηηφληεο απηψλ (ηα παηδηά θαη νη
ζχδπγνη απηψλ, ηα εγγφληα θαη νη ζχδπγνη απηψλ, ηα δηζέγγνλα θαη νη ζχδπγνη
απηψλ, ηα ηξηζέγγνλα θαη νη ζχδπγνη απηψλ, θ.ι.π. ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ).
 Τεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ.
 Τσλ θαη’ επζείαλ γξακκή αληφλησλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ (νη
γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά, θ.ι.π. ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ).
 Τα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθφζνλ
ζπκθσλεί εγγξάθσο ν ίδηνο θαη εάλ δελ ππάξρεη, ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο
απηνχ.
2. Ο αξρηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ελδερφκελε άξλεζή ηνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ θάπνηνπ απφ
ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
3. Μεηά ηελ έιιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ, απηφ επαλέξρεηαη ζην Σχλδεζκν, ν νπνίνο ην
παξαρσξεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
4. Σχδπγνη δηαδεπγκέλνη θαη ζχδπγνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη λέν γάκν, κεηά ηε
ιχζε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ, δελ έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο θαη ηαθήο ζηνλ
νηθνγελεηαθφ ηάθν.
5. Ο βαζκφο ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν
δεκφζηαο ή δεκνηηθήο αξρήο ή κε ηελ πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.
1599/1986 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ ή αλ απηφο απεβίσζε ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ
θαηηφλησλ απηνχ.

Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης

6

Ζ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ππνγξάθεηαη παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζπληή ηνπ
Σπλδέζκνπ.
6. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, ε ππεξεζία ελεξγεί ηελ
εθηαθή κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο, δηεθδηθψληαο ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηνπ
Σπλδέζκνπ.

Άρθρο 10ο
Καη’ εξαίπεζη αναγνώπιζη δικαιώμαηορ οικογενειακού ηάθος
1. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηελ ηαθή
λεθξψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9.
2. Καη΄ εμαίξεζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφ λα
επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν θαη ηε ζχδπγν απηνχ κε άιιν βαζκφ
ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε νξηδνκέλνπ ηηκήκαηνο, ην
νπνίν αλέξρεηαη ζην κηζφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ (άξζξν 3
παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968).
Αλ ν αξρηθφο δηθαηνχρνο απεβίσζε, ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε δίδεηαη απφ ηε
ζχδπγν θαη αλ δελ ππάξρεη απφ ηνπο θαηηφληεο απηνχ.
3. Ζ παξαπάλσ θαη’ εμαίξεζε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε
νηθνγελεηαθφ ηάθν θαζνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή
αγρηζηείαο κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν :


Σηα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ.



Σηα παηδηά αδειθψλ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ.



Σηα πξψηα εμαδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ.



Σηα παηδηά εμαδέιθσλ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ.



Σηα αδέιθηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ.



Σηα παηδηά αδειθψλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο
απηψλ.
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4. Ο βαζκφο ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο.
5. Όηαλ απνβηψζεη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη νη
αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ δελ ππάξρνπλ ή απνβηψζνπλ ή δελ επηζπκνχλ λα
θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, απηφ (δηθαίσκα) δελ κεηαβηβάδεηαη ζην
πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζζεθε ην δηθαίσκα ρξήζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο θαη αλ θαηαβιεζεί ην πνζφ πνπ
ππνιείπεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ
ηάθνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά.
6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
κπνξεί λα ρνξεγεζεί, θαη’ εμαίξεζε, νηθνγελεηαθφο ηάθνο κνλήο ή δηπιήο ζέζεο ζε
ρακειφηεξε ηεο ηζρχνπζαο, θαηά ην ρξφλν παξαρψξεζεο, ηηκή θαη κέρξη ηνπ 50%
ηεο ηζρχνπζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άηνκα, πνπ κε ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ηνπο
δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
7. Τα αλσηέξσ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα
φζνπο επεξγέηεζαλ ή θιεξνδφηεζαλ ηνλ Σχλδεζκν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ
Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.

Άρθρο 11ο
Κληπονόμοι οικογενειακών ηάθων
1. Ζ ρξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, ησλ νπνίσλ εθιείπνπλ νη δηθαηνχρνη θαηά ηα
άξζξα 9 θαη 10 θαη κεηά ηε ιήμε εμαεηίαο απφ ηελ ηειεπηαία ηαθή ζ’ απηνχο,
πεξηέρεηαη ζηνλ Σχλδεζκν, νπνίνο κπνξεί λα δηαζέζεη απηνχο ζε άιινπο
δηθαηνχρνπο.
2. Γηα λα δηαπηζησζεί ε έιιεηςε ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα είλαη
δηθαηνχρνη νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ φηαλ απηφ θξηζεί
ζθφπηκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί απηνχο κέζσ γεληθήο πξφζθιεζεο, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη

ζε

ηνπηθέο

εθεκεξίδεο,

έηζη

ψζηε

λα

πξνζέιζνπλ

εληφο

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη λα απνδείμνπλ ηελ ζπγγέλεηα ηνπο κε ηνλ αξρηθφ
δηθαηνχρν.
3. Γηα λα κε δηαηαξαρζεί ε δηαδνρή ησλ ηάθσλ είλαη δπλαηφ λα πξνηηκνχληαη νη
κε δηαζήθε θιεξνλφκνη ή πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο ησλ αξρηθψλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ
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κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) ρξφλσλ απφ ηελ ηειεπηαία ηαθή δεηήζνπλ ηελ έθδνζε λένπ
παξαρσξεηεξίνπ πξνο απηνχο θαη θαηαβάινπλ ην πξνβιεπφκελν γηα ηελ
παξαρψξεζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ πνζφ, δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Ζ παξαρψξεζε ησλ ηάθσλ ζε πξφζσπα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη κε ηνλ φξν λα δηαηεξεζνχλ νη επηγξαθέο πνπ
ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν θαη λα δηαθπιαρζνχλ κέζα ζηνλ ηάθν ηα νζηά ησλ
πξνεγνχκελσλ εληαθηαζκέλσλ.
5. Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, νη νπνίνη απεβίσζαλ
ρσξίο λα αθήζνπλ απνγφλνπο θαη φζν δνχζαλ πξνζέθεξαλ αλαγλσξηζκέλεο
ππεξεζίεο θνηλσθεινχο δξάζεο ή έρνπλ θιεξνδνηήζεη ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ, ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ παξακνλή ηνπ ηάθνπ
ηηκήο έλεθελ ή γηα ηελ παξαρψξεζε απηνχ ζε ζπγγελή ή ηξίην πξφζσπν, ην νπνίν
ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν κε έγγξαθε δήισζή ηνπ θαη κεηά απφ ηελ
θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο.

Άρθρο 12ο
Μνημεία οικογενειακών ηάθων
1. Ζ εμσηεξηθή κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ κλεκείσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη
κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιαζηηθή έθθξαζε, ελψ
παξάιιεια πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηελ γεληθφηεξε αηζζεηηθή εηθφλα
ηεο πεξηνρήο θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ.
2. Τα κλεκεία ησλ νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δηαζηάζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Τν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο
νξίδεηαη ζηα 2,5 κέηξα.
3. Κάζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη εληφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ηελ αλέγεξζε
κλεκείσλ ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε θαη
ζπλαξκνιφγεζε θαηεξγαζκέλσλ πιηθψλ θαη πάληνηε κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο νηθνδφκεζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ.
4. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη έρνπλ εθιείςεη,
θαηεδαθίδνληαη κφλν έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ
Σπλδέζκνπ.
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5. Καη’ εμαίξεζε νηθνγελεηαθνί ηάθνη επί ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη κλεκεία
ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη θαιαηζζεζίαο, παξακέλνπλ σο έρνπλ κε απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

Άρθρο 13ο
Βπέθη - Άποποι
1. Βξέθε κέρξη δχν (2) κελψλ εληαθηάδνληαη δσξεάλ ζην εηδηθφ ηαθηθφ ηκήκα
βξεθψλ.
2. Γηα βξέθε άλσ ησλ δχν (2) κελψλ θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα πνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
3. Γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί εηδηθά
ηαθηθά ηκήκαηα σο ρψξνη ηαθήο απφξσλ. Οη άπνξνη εληαθηάδνληαη δσξεάλ κφλν ζηα
ηκήκαηα απηά κεηά απφ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ απνξίαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο γηα ηε παξαρψξεζε
δσξεάλ ρψξνπ ηαθήο.
4. Σε πεξίπησζε εληαθηαζκνχ απφξνπ ζε άιιν ηκήκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ, δελ
ηζρχεη ε δσξεάλ ηαθή θαη νη ζπγγελείο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ
δηθαηψκαηνο.
5. Όκνηα ε ηαθή ησλ λεθξψλ πνπ δηακεηαθνκίδνληαη απφ ηα αλαηνκηθά θαη
παζνινγναλαηνκηθά εξγαζηήξηα ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ ησλ Α.Δ.Η. θαη ησλ
απνβηνχλησλ ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ θαζίζηαηαη
αλέθηθηε ε αλαδήηεζε θαη ε αλεχξεζε απφ ηα ηδξχκαηα απηά ησλ ζπγγελψλ ησλ
λεθξψλ, ελεξγείηαη δσξεάλ.

Άρθρο 14ο
Γωπεάν παπασώπηζη ηάθος
1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ παξαρσξνχληαη ηάθνη ηξηεηνχο
ηαθήο ή νηθνγελεηαθνί ηάθνη δσξεάλ ηηκήο έλεθελ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, γηα ηελ ηαθή αηφκσλ πνπ κε ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξάζε
πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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2. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο επεξγέηεζαλ ή θιεξνδφηεζαλ ηνλ
Σχλδεζκν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.
3. Οη ηάθνη απηνί παξαρσξνχληαη γηα ηελ ηαθή θαη κφλν ησλ ηηκψκελσλ
πξνζψπσλ.
4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ηαθήο
ζηνπο αληφληεο θαη θαηηφληεο ηνπ ηηκσκέλνπ πξνζψπνπ, εθφζνλ ε παξαρψξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ηάθνπ έγηλε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα – πέξαλ ησλ
ηξηάληα εηψλ - θαη κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ νιφθιεξεο ηεο αμίαο ηνπ ηάθνπ.

Άρθρο 15ο
Παπάηαζη ηαθήρ
1. Ο Σχλδεζκνο ρνξεγεί παξάηαζε παξακνλήο ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην
Κνηκεηήξην, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο. Ο αξηζκφο ησλ ρξφλσλ
παξάηαζεο θαη ην εηήζην ηίκεκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ηάθσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ,
έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα γηα ηνλ απξφζθνπην εληαθηαζκφ ησλ
λεθξψλ.
2. Ζ παξάηαζε ηαθήο ρνξεγείηαη έπεηηα απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ θαη κπνξεί
λα είλαη εμακεληαία, εηήζηα ή θαη γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή
ηνπ δηθαηψκαηνο.
3. Αλ δελ δεηήζεθε παξάηαζε ηαθήο θαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ
δηελεξγήζεθε εθηαθή ηνπ λεθξνχ, ν ζπγγελήο αθνχ θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ
δηθαίσκα γηα ηελ κέρξη ηφηε παξακνλή, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηπιένλ παξακνλή
ηνπ λεθξνχ.
4. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ην ηίκεκα ηεο
παξάηαζεο ηαθήο δελ εηζπξάηηεηαη.
5. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ
παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα φζνπο ζθνηψζεθαλ ελψ
ππεξεηνχζαλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία.
6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ
παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα εληαθηαζκέλνπο πνπ θαηά ηελ
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δηάξθεηα πνπ βίνπ ηνπο πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
7. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ
παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα εληαθηαζκέλνπο πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο εξγάζζεθαλ ζηνλ Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.

Άρθρο 16ο
Ανακομιδή οζηών (εκηαθή)
1. Ζ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ φζσλ έρνπλ εληαθηαζηεί ζην θνηκεηήξην ηνπ
Σπλδέζκνπ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο θαζψο θαη φζσλ έρνπλ εληαθηαζζεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, ελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ
ρξφλσλ απφ ηελ ηαθή ηνπο.
2. Όζνη έρνπλ απνβηψζεη ιφγσ αξξψζηηαο πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή
Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, ε εθηαθή γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο.
3. Ζ γηα νηνλδήπνηε ιφγν κεηαθνξά ή εθηαθή ησλ λεθξψλ γηα ηε δηελέξγεηα
απηνςίαο ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο ελεξγείηαη κφλν κεηά
απφ ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα Δηζαγγειέα. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη ην
δηθαίσκα γηα ηελ εθηαθή θαη επαλαηαθή ηνπ λεθξνχ.
4. Κάζε αλαθνκηδή ελεξγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε εθηαθήο θαη γίλεηαη
παξνπζία απηνχ θαη φζσλ ζπγγελψλ θαη θίισλ επηζπκνχλ λα παξαζηνχλ.
5. Γηα ηελ εθηαθή ελδηαθέξεηαη ν ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο
ή απηφο πνπ είρε ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ θαη είρε θαηαρσξεζεί ζηα
βηβιία ηνπ Σπλδέζκνπ ή απηφο πνπ είρε ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηαθήο. Αλ
απηνί δελ ελδηαθεξζνχλ ηφηε νηνζδήπνηε ζπγγελήο ή γλψξηκνο ηνπ λεθξνχ κπνξεί λα
ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθηαθή.
6. Όζνη δελ επηζπκνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο εθηαθέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο, ην
δειψλνπλ εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ νπφηε ε εθηαθή
δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο.
7. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ γηα ηελ εθηαθή
ηνπ λεθξνχ, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξνπ ζπγγελή.
8. Αλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ ελήξγεζαλ ηα ζρεηηθά γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ
νζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηαθήο ή έρεη εμαληιεζεί ε
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ρνξεγνχκελε παξάηαζε ηαθήο θαη ε ππεξεζία γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ πξνέβε ζε
απηεπάγγειηε αλαθνκηδή θαη νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ εμαθνινπζνχλ λα επηζπκνχλ
ηελ παξακνλή ηνπ λεθξνχ, ηφηε απηφο παξακέλεη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο
δηθαηψκαηνο παξάηαζεο.
9. Όζνη ζπγγελείο εληαθηαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, επηζπκνχλ ηε
δηαηήξεζε ησλ λεθξψλ θαη πέξαλ ηεο ηξηεηίαο, πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην δηθαίσκα
παξάηαζεο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν κε δηθαηνχρνπ, ην νπνίν είλαη αληίζηνηρν απηνχ ηεο
παξάηαζεο ηξηεηνχο ηαθήο ζηελ Α΄ ζέζε. Γηα ηε ξχζκηζε απηή απαηηείηαη ε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 θαη ν νξηζκφο ηνπ ρξφλνπ
παξακνλήο ηνπ λεθξνχ κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο.
10. Ζ εθηαθή δηελεξγείηαη κε ζθαπηηθφ κεράλεκα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ
επάλσ κέξνπο ηνπ θέξεηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ρεηξνλαθηηθά. Οινθιεξψλεηαη κε ηελ
εχξεζε φισλ ησλ νζηψλ ηνπ λεθξνχ, ηα νπνία αθνχ ζπιιερζνχλ πξνζεθηηθά,
κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν. Απφ εθεί αλάινγα κε ηελ επηζπκία
ηνπ ζπγγελή ηνπνζεηνχληαη ζην ρσλεπηήξην ή αθνχ πιπζνχλ ζην νζηενθπιάθην ή
αθνχ πιπζνχλ θαη απνιπκαλζνχλ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν Κνηκεηήξην.
11. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εθηαθήο ηνπ λεθξνχ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη
επέιζεη πιήξεο απνζηέσζε, ηφηε ζηακαηά ε δηαδηθαζία εθηαθήο θαη ν λεθξφο
παξακέλεη αηειψο γηα έλα επηπιένλ ρξφλν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κέρξη ηελ
νξηζηηθή θαη πιήξε απνζηέσζε ηνπ λεθξνχ.
12. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθηαθέο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο.
13. Κάζε εθηαθή δηελεξγείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σπλδέζκνπ κε απφιπηε
επιάβεηα, ζεβαζκφ θαη πξνζνρή θαη πάληα κε ηελ παξνπζία ηεξέσο.

Άρθρο 17ο
Ανακομιδή οζηών οικογενειακών ηάθων
1. Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ λεθξψλ πνπ έρνπλ εληαθηαζζεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, γηα κηα ηξηεηία ζε νηθνγελεηαθνχο
ηάθνπο, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ηάθνπ, νη
νπνίνη ππνρξενχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε εθηαθή κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο,
ρσξίο λα πξνεγεζεί εηδνπνίεζε. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ ζπγγελψλ ησλ σο άλσ
λεθξψλ λα πξνβνχλ ζε εθηαθή, αξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ε παξνπζία
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ελφο κφλν πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. Αλ
κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ηελ ηαθή δελ ελεξγεζεί ε εθηαθή ησλ παξαπάλσ
λεθξψλ, ηφζν ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ ηάθνπ, φζν θαη νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ,
ππνρξενχληαη αιιειέγγπα ζηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο. Σε
πεξίπησζε κε εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο απηήο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ηάθνπ.
2. Σε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε αλαθνκηδή νζηψλ ησλ εληαθηαδνκέλσλ
ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο ρσξίο ηελ εζειεκέλε παξνπζία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ
ηάθσλ απηψλ.

Άρθρο 18ο
Αναγκαζηικέρ εκηαθέρ
1. Οη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ ππνρξενχληαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο
ηξηεηνχο ηαθήο ή ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ έρνπλ ιάβεη, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην
Κνηκεηήξην γηα λα δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζρεηηθά ην λεθξφ ηνπο.
2. Αλ δελ ελδηαθεξζεί θαλείο θαη έρνπλ παξέιζεη ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο
ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο ή ηεο λφκηκεο επηπιένλ παξακνλήο ηνπ λεθξνχ, ην
Κνηκεηήξην πξνρσξεί απηεπάγγειηα ζε αλαγθαζηηθή αλαθνκηδή ρσξίο ηελ παξνπζία
ζπγγελψλ θαη ηα νζηά ηνπνζεηνχληαη ζην ρσλεπηήξη.
3. Ζ αλαγθαζηηθή εθηαθή απνηειεί επαρζέο κέηξν, γη’ απηφ θαη ε ππεξεζία
νθείιεη πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο λα εμαληιεί θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ
εηδνπνίεζε ηπρφλ ζπγγελψλ. Ζ ηειεθσληθή επαθή, ε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε γεληθή
αλαθνίλσζε ηνηρνθνιιεκέλε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε
ζεκεηψκαηνο ζε θάπνην εκθαλέο ζεκείν επί ηνπ ηάθνπ, απνηεινχλ θάπνηεο κνξθέο
ελεκέξσζεο ησλ ζπγγελψλ.
4. Σε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε εχξεζε
θαη ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ θαη εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε
ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο ή ηεο λφκηκεο παξακνλήο (παξάηαζε ηαθήο) ηνπ
λεθξνχ, ζπληάζζεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα θαηάινγνο αλαγθαζηηθψλ εθηαθψλ, νη
νπνίεο γηα λα δηελεξγεζνχλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ε
ηνηρνθφιιεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ζε
εκθαλέο ζεκείν ηνπ θνηκεηεξίνπ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ ηέιεζή ηνπο.
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5. Σε πεξηπηψζεηο πνιιψλ αλαγθαζηηθψλ εθηαθψλ – πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) επηπξφζζεηα ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε γεληθή αλαθνίλσζε δηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ
θαη ε δηελέξγεηα απηψλ ζα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Σπλδέζκνπ.

Άρθρο 19ο
Μεηαθοπά οζηών
1. Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ, ε αλαθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ νζηψλ, ελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκφζηαο πγείαο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νζηψλ ζε άιιν Κνηκεηήξην φζσλ έρνπλ
απνβηψζεη απφ ινηκψδεο λφζεκα.
3. Γηα ηε κεηαθνξά νζηψλ εθηφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ κε ζθνπφ ηε θχιαμε απηψλ
ζε άιιν Κνηκεηήξην, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ
ππνδνρήο, ε απνιχκαλζε ησλ νζηψλ απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο
Υγηεηλήο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο θαη ε ηνπνζέηεζε απηψλ εληφο θαηάιιεινπ
ζηεγαλνχ θηβσηίνπ. Έηνηκν έληππν αίηεζεο γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ νζηψλ ππάξρεη
ζην Σχλδεζκν, ην νπνίν αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπγγελή, κε
θξνληίδα ηνπ Σπλδέζκνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Υγηεηλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε εμαγσγή νζηψλ απφ ην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ρσξίο λα
απνιπκαλζνχλ θαη ρσξίο λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε απφ άιιν Κνηκεηήξην, κε
εμαίξεζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 28, φζνλ αθνξά ηε βεβαίσζε.

Άρθρο 20ο
Οζηεοθςλάκιο
1. Γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδφκελσλ λεθξψλ ππάξρεη ζην
Κνηκεηήξην εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ θηίξην.
2. Ζ δηαθχιαμε ησλ νζηψλ ή αλζξψπηλεο ηέθξαο ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο
ηνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο
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κεηά ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ρξήζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ
αλαινγνχληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
3. Τα θηβψηηα εληφο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά είλαη νκνηφκνξθα κε
ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηζκφ θαη δηαζηάζεηο. Σε εμσηεξηθή πιεπξά θέξνπλ ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ λεθξνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηβσηίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηελ
ππεξεζία. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζε θηβψηηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.
4. Τα θηβψηηα θαη νη ζέζεηο ησλ ξαθηψλ επί ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη είλαη
αξηζκεκέλα. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ θηβσηίσλ κε πξσηνβνπιία
ησλ επηζθεπηψλ.
5. Ο Σχλδεζκνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηνπο ζπγγελείο κε ηέηνηα θηβψηηα,
ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθή ε αγνξά απηψλ. Οη ζπγγελείο κπνξνχλ λα ηα
πξνκεζεπηνχλ απφ νπνπδήπνηε επηζπκνχλ, αιιά γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο θαη
νκνηνκνξθίαο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ θαη δηαζηάζεηο κε απηά ηνπ
Σπλδέζκνπ.
6. Τν νζηενθπιάθην είλαη αλνηθηφ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
7. Σην νζηενθπιάθην ηνπ Κνηκεηεξίνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα
νπνία θπιάγνληαλ ζε άιια θνηκεηήξηα, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία θαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο 2 θαη 3 παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8. Τα νζηά πνπ θπιάζζνληαη κέζα ζε νζηενζήθεο ζην νζηενθπιάθην ηνπ
θνηκεηεξίνπ θαη γηα ηα νπνία δελ θαηαβιήζεθε ην θαζνξηζκέλν πνζφ γηα έλα έηνο
κεηαθέξνληαη θαη ελαπνηίζεληαη εληφο ηνπ ρσλεπηεξίνπ. Οη νζηενζήθεο κεηαθέξνληαη
ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν καδί κε ηα ρψκαηα εθηαθήο.
9. Ο ρξφλνο παξακνλήο, ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ δηάηαμε ησλ ζέζεσλ, νη
πξνδηαγξαθέο ησλ νζηενθηβσηίσλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Σπλδέζκνπ θαζψο θαη
νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ην νζηενθπιάθην θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.

Άρθρο 21ο
Πολςεηείρ οζηεοθήκερ
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1. Ο Σχλδεζκνο δηαζέηεη πνιπεηείο νζηενζήθεο, ηηο νπνίεο δηαζέηεη ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο γηα είθνζη (20) ή ζαξάληα (40) ρξφληα έλαληη ηηκήκαηνο πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.
2. Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνιπεηνχο νζηενζήθεο ελεξγείηαη
κεηά απφ αίηεζε ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ άξζξνπ 34.
3. Σε θάζε νζηενζήθε ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά ηνπ λεθξνχ, πνπ εγγξάθσο έρεη
δειψζεη ζε αίηεζή ηνπ ν δηθαηνχρνο.
4. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο επηζπκεί ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ άιινπ
λεθξνχ, δηαθνξεηηθνχ απηνχ πνπ δειψζεθε αξρηθά, νθείιεη λα ην δειψζεη εγγξάθσο
ζηελ ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Τν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα ην αζθήζεη κφλνλ ν
ίδηνο θαη δελ θιεξνλνκείηαη.
5. Μεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ είθνζη (20) ή ζαξάληα (40) εηψλ
ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο, απηφ
επαλέξρεηαη ζην Σχλδεζκν ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία.
6. Τν δηθαίσκα ρξήζεο κπνξεί λα αλαλεσζεί κε ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλαλέσζεο. Απηή κπνξεί λα
δεηεζεί εγγξάθσο έλα εμάκελν πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
7. Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο ράλεηαη ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή
παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη δελ ππνρξενχηαη ν Σχλδεζκνο λα
παξαρσξήζεη νζηενζήθε ζε άιιν Κνηκεηήξην ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ ππφ ηνπ
θαλνληζκνχ θαζνξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο.

Άρθρο 22ο
Χωνεςηήπια
1. Σην θνηκεηήξην ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη κέζα ζην έδαθνο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ ησλ αλαθνκηζζέλησλ λεθξψλ (χωνευτήρια).
2. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην ρσλεπηήξη ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ
ζπγγελψλ είηε κεηά ηελ εθηαθή είηε αθνχ ιήμεη ε παξακνλή ησλ νζηψλ ζην
νζηενθπιάθην.
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3. Σηα ρσλεπηήξηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα
νπνία θπιάγνληαλ ζε άιια Κνηκεηήξηα.
4. Κάζε ρσλεπηήξη πνπ πιεξνχηαη παξακέλεη σο έρεη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο
ρψξνο πξαζίλνπ.

Άρθρο 23ο
Γικαιώμαηα Σςνδέζμος
1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζνξίδνληαη ηα
δηθαηψκαηα γηα:
α. Τελ παξαρψξεζε ηάθνπ ηξηεηνχο ηαθήο νηαζδήπνηε ζέζεο, πιελ ησλ
απφξσλ.
β. Γηα ηελ ηαθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ην νπνίν είλαη
ίδην κε απηφ ηεο ηαθήο ζε ηάθν ηξηεηνχο ηαθήο Α΄ ζέζεο.
γ. Γηα ηελ ηαθή ησλ κε δηθαηνχρσλ ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ην νπνίν
είλαη ίδην κε απηφ ηεο ηαθήο ζε ηάθν ηξηεηνχο ηαθήο Β΄ ζέζεο.
δ. Γηα ηελ παξακνλή ησλ λεθξψλ θαη πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηίαο.
ε. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο ηεξείο γηα ηελ ηέιεζε λεθξψζηκσλ
αθνινπζηψλ θαη κλεκφζπλσλ.
2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζνξίδνληαη θαη
φια ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Κνηκεηήξην.

Άρθρο 24ο
Μνημεία
1. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε καξκάξηλσλ θαηαζθεπψλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε
έθδνζε απφ ηελ ππεξεζία άδεηα δξαζηεξηφηεηαο. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο
καξκάξσλ ρσξίο πξνεγνχκελε έθδνζε άδεηαο δξαζηεξηφηεηαο, επηβάιιεηαη ζηνλ
θαηαζθεπαζηή πξφζηηκν ίζν κε ην πεληαπιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηέινπο
ηνπνζέηεζεο

καξκάξσλ.

Σε

πεξίπησζε

ππνηξνπήο

απαγνξεχεηαη

ε

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην Κνηκεηήξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο.
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2. Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε κλεκείσλ ζηνπο ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο.
Δπηηξέπεηαη

ε

ηνπνζέηεζε

καξκάξηλσλ

εηδψλ

(θεξνζηάηεο,

θαλδειηέξεο,

αλζνδνρεία, θ. ά.). Τα καξκάξηλα είδε πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ ηάθσλ πξέπεη λα
είλαη νκνηφκνξθα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ελεκεξσηηθφ
έληππν πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ζπγγελείο κεηά ηελ ηαθή.
3. Κάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηάθν θαη δελ πιεξνί ηηο
θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ζα αθαηξείηαη κε επζχλε απηνχ πνπ ην ηνπνζέηεζε. Αλ
ηνχην δελ γίλεη ν Σχλδεζκνο ζα ην αθαηξεί θαη ην θφζηνο ζα θαηαινγίδεηαη ζηνλ
ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. Σε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαηαζθεπαζηή επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν θαη απαγφξεπζε δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη
ηέζζεξηο (4) κήλεο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη
αφξηζην.
4. Όηαλ νη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο
ηαθήο ή ζε νηθνγελεηαθνχο ππνζηνχλ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα
ηνπ Σπλδέζκνπ, ηφηε επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε φκνηεο θαηαζθεπέο, ρσξίο
θακία επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζην Κνηκεηήξην αθαηέξγαζησλ πιηθψλ θαη ε
επεμεξγαζία απηψλ κέζα ζην ρψξν.

Άρθρο 25ο
Μάπμαπα - ηιμαλθή –ζηεθάνια
1. Οη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο, ηα πιαζηηθά άλζε θαη νηηδήπνηε έρεη
ηνπνζεηεζεί επί ησλ ηάθσλ, κεηά ηελ ηέιεζε ηεο αλαθνκηδήο απαγνξεχεηαη λα
εμέιζνπλ απφ ην Κνηκεηήξην θαη παξακέλνπλ ζ’ απηφ ζεσξνχκελα σο πεξηνπζία ηνπ
Σπλδέζκνπ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη
απηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα.
2. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπγγελή λα
δνζεί κέξνο ή θαη φια ηα επί ηνπ ηάθνπ αληηθείκελα κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Σπλδέζκνπ, αθνχ πξψηα ηα πξνο εμαγσγή αληηθείκελα απνιπκαλζνχλ απφ ηελ
αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία.
3. Αληηθείκελα (αμίαο ή κε) πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ηάθνπ θαηά ηελ εθηαθή,
απνδίδνληαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ ή ζηνπο θιεξνλφκνπο απηνχ, εθφζνλ
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παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην θαηά ηελ εθηαθή, εθηφο ησλ έξγσλ
ηέρλεο πνπ έρνπλ ηζηνξηθή θαη θαιιηηερληθή αμία.
4. Δθφζνλ ππάξρνπλ πνιχηηκα αληηθείκελα (θνζκήκαηα, θ. ά.) εληφο ηνπ
ηάθνπ, ν ζπγγελήο νθείιεη πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο εθηαθήο λα ην δειψζεη ζην αξκφδην
γξαθείν. Τα αληηθείκελα απηά απνδίδνληαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ. Σε
πεξίπησζε πνπ νη ζπγγελείο δελ ηα επηζπκνχλ, απηά εθπνηνχληαη ππέξ ηνπ
Σπλδέζκνπ.
5. Τα ζηεθάληα θαη ν ζηαπξφο πνπ θαηαζέηνπλ νη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ θαηά
ηε ηέιεζε ηεο θεδείαο, παξακέλνπλ ζε ρψξν θνληηλφ ηεο ηαθήο γηα ηξεηο εκέξεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εκεξψλ ν Σχλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη
απηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα.

Άρθρο 26ο
Γωπεέρ - σπημαηιζμόρ
1. Οη δσξεέο ησλ δεκνηψλ ππέξ ηνπ Κνηκεηεξίνπ γίλνληαη απνδεθηέο κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία
ησλ δσξεηψλ, εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ.
2. Γηα ηηο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Κνηκεηήξην
δσξεάλ ή έλαληη ηηκήκαηνο, δελ ππάξρεη άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ησλ ζπγγελψλ,
πιελ ηεο νξηδφκελεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Κάζε άιιε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ απαγνξεχεηαη.
3. Αλ θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ δηαπηζησζεί φηη ππήξμε ρξεκαηηζκφο,
αθνινπζείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Υπαιιήισλ.

Άρθρο 27ο
Αθή κανδηλιών
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1. Τν δηθαίσκα ηνπ αλάκκαηνο ησλ θαλδειηψλ παξέρεηαη κε απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έλαληη
αληαιιάγκαηνο.
2. Καη’ εμαίξεζε θαη έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Μεηξφπνιεο
Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο, κπνξεί ην δηθαίσκα απηφ λα παξαρσξεζεί ζε άπνξα
θαη αλαμηνπαζνχληα άηνκα.
3. Τν παξφλ δηθαίσκα έρεη θαη ν εθάζηνηε αλάδνρνο ηνπ δεκνηηθνχ
αλζνπσιείνπ.
4. Γελ λνκηκνπνηείηαη άιινο λα αλάβεη θαλδήιηα έλαληη ακνηβήο.

Άρθρο 28ο
Λοιπέρ διαηάξειρ
1. Ο ρψξνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ είλαη ηεξφο θαη θάζε επηζθέπηεο νθείιεη λα δείρλεη
ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ.
2. Κάζε επηγξαθή ζην Κνηκεηήξην πνπ δελ αθνξά νλνκαηεπψλπκν,
εκεξνκελία ηαθήο, ηφπν θαη επάγγεικα, πξηλ ηνπνζεηεζεί πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην
αξκφδην γξαθείν.
3. Μεηά ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο ε ππεξεζία απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο ζηνλ
ζπγγελή πνπ δειψζεθε απφ ην γξαθείν ηειεηψλ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο,
ελεκεξσηηθφ έληππν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαζψο θαη
ζρεδηάγξακκα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ καξκάξηλσλ θαηαζθεπψλ
πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ.
4. Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε ινπινπδηψλ, ζάκλσλ, δέλδξσλ θαη ινηπψλ
θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ζηνπο ηάθνπο θαη ζηα παξηέξηα, θαζψο επίζεο θαη ε
ελαπφζεζε ζε απηά γιαζηξψλ ή θαλδήισλ, επηπιένλ ησλ ππαξρφλησλ θαη ινηπψλ
αληηθεηκέλσλ.
5. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί γηα εξεπλεηηθνχο ή ζπνπδαζηηθνχο
ζθνπνχο λα δνζεί πιήξσο απνζηεσκέλνο θαη απνιπκαζκέλνο ζθειεηφο, απφ
απηνχο πνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ απφ ζπγγελείο.
6. Οζηά κπνξνχλ λα εμέιζνπλ απφ ην Κνηκεηήξην κφλν γηα λα κεηαθεξζνχλ ζε
άιιν Κνηκεηήξην, γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη γηα εγθιεκαηνινγηθνχο ιφγνπο
θαηφπηλ άδεηαο Δηζαγγειέα.
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7. Ο Σχλδεζκνο έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα
εμεηάζεη

δπλαηφηεηεο

ελαιιαθηηθψλ

κνξθψλ

εληαθηαζκνχ

ή

απνζηέσζεο

(ζαξθνθάγνη, απνηεθξσηήξεο, θ.ά.), εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία.
8. Οηηδήπνηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, αξκφδην είλαη ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν κε
απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Π.Γ. 410/1995
(Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο) απνθαζίδεη ζρεηηθά.

Άρθρο 29ο
Γιοίκηζη ηων Κοιμηηηπίων
1. Ζ δηνίθεζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Κνηκεηεξίσλ αζθείηαη απφ ηνλ
Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.
2. Ζ δηνίθεζε ησλ Ηεξψλ Ναψλ θαη παξεθθιεζίσλ αζθείηαη απφ ηνλ Σχλδεζκν
θαη ηνλ ηεξαηηθφ εθπξφζσπν ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο.
3. Ο δηεπζπληήο ηνπ Σπλδέζκνπ θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
Κνηκεηεξίσλ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
ινγνδνηψληαο ζηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
4. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ δηεπζπληή, ηα θαζήθνληα ηνπ
αζθεί ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο.

Άρθρο 30ο
Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Κοιμηηηπίος
1. Τν Κνηκεηήξην είλαη αλνηθηφ γηα ηνπο επηζθέπηεο φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηελ δχζε ηνπ ειίνπ.
2. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα επηζθέπηε ε είζνδνο θαη παξακνλή ζην
θνηκεηήξην θαηά ηηο ψξεο πνπ απηφ είλαη θιεηζηφ.
3. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε δηαλπθηέξεπζε κέζα ζηνλ Ναφ θαη κέζα ζηα
λεθξνζηάζηα πξνζθπλεηψλ κε ηελ άδεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο
εμππεξέηεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ.
4. Ταθέο γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο σο εμήο:
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α) Απφ 16-1 κέρξη θαη 15-3 απφ 10.00΄ κέρξη 17.30΄.
β) Απφ 16-3 κέρξη θαη 15-9 απφ 11.00΄ κέρξη 18.30΄.
γ) Απφ 16-9 κέρξη θαη 31-10 απφ 10.00΄ κέρξη 17.30΄.
δ) Απφ 1-11 κέρξη θαη 15-1 απφ 9.30΄ κέρξη 17.00΄.
5. Τηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο εμαηξεηέεο νη ηαθέο γίλνληαη κέρξη ηηο 13.00΄.
6. Τν γξαθείν θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο είλαη αλνηθηφ θαζεκεξηλά πιελ
Κπξηαθψλ θαη επηζήκσλ αξγηψλ απφ ηηο 7.00΄ κέρξη 14.30΄. Τα Σάββαηα απφ 7.00΄
κέρξη 13.00΄.

Άρθρο 31ο
Ιεπείρ
1. Σηνλ Ηεξφ Ναφ «Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ» ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία
ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο.
2. Ζ Θεία Λεηηνπξγία, νη ινηπέο ηεξνηειεζηίεο ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ Κνηκεηεξίνπ
θαη ηα ηξηζάγηα ζηελ κλήκε ησλ ζαλφλησλ ηεινχληαη απφ ηνπο ηεξείο ηνπ
Κνηκεηεξίνπ.
3. Καηφπηλ άδεηαο ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο κπνξεί λα
επηηξαπεί θαη ζε άιινπο ηεξείο ε ηέιεζε ηξηζάγησλ θαη ινηπψλ ηεξνηειεζηηψλ.

Άρθρο 32ο
Γικαιώμαηα πολιηών
1. Ο ρψξνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ παξνπζηάδεη ηδηνκνξθία, δηφηη εμππεξεηεί πνιίηεο
πνπ ιφγσ ηεο απψιεηαο πξνζθηιψλ ηνπο πξνζψπσλ, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
αληηκεηψπηζεο. Δλδερφκελα πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ κε πλεχκα θαιήο ζέιεζεο, θαηαλφεζεο θαη
αλεθηηθφηεηαο. Δθλεπξηζκνί, παξεμεγήζεηο θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο πνιίηεο
επηβάιιεηαη λα απνθεχγνληαη.
2. Κπξίαξρνο θαλφλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ είλαη ε θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
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3. Ο πνιίηεο δηθαηνχηαη θαη πξέπεη λα απνιακβάλεη ππεξεζίεο πςειήο
πνηφηεηαο, λα εμππεξεηείηαη γξήγνξα θαη ππεχζπλα φηαλ ζπλαιιάζζεηαη κε ην
Κνηκεηήξην.
4. Μπνξεί λα απαηηεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ λα
ελεξγνχλ γξήγνξα θαη λα αηηηνινγνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ή ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θαη
παξαβιέςεηο.
5. Όιεο νη αηηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ν πνιίηεο ππάξρνπλ έηνηκεο ζε ειεθηξνληθή
κνξθή. Ζ ζχληαμή ηνπο γίλεηαη, εθφζνλ δελ κπνξεί, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Σπλδέζκνπ.
6. Αλ ην αίηεκα αλαθέξεηαη ζε άιιε ππεξεζία, απηφ δηαβηβάδεηαη πξνο ηελ
αξκφδηα ππεξεζία εληφο ην πνιχ ηξηψλ (3) εκεξψλ κε ην ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ.
7. Οη ππεξεζίεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ νθείινπλ λα εμππεξεηνχλ ηειεθσληθά ηνπο
πνιίηεο.
8. Κάζε πνιίηεο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη φια ηα έγγξαθα ηνπ Κνηκεηεξίνπ,
εθηφο εθείλσλ πνπ απφ ηνλ λφκν δελ επηηξέπεηαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Γηθαηνχηαη
λα αλαδεηήζεη ηα έγγξαθα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεηήζεη επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα απηψλ.
9. Τν αξκφδην γξαθείν ηνπ Σπλδέζκνπ ππνρξενχηαη λα έρεη ππεχζπλεο
δειψζεηο θαη ραξηφζεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ.
10. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εθηαθήο ηνπ λεθξνχ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη
επέιζεη πιήξεο απνζηέσζε, ηφηε ζηακαηά ε δηαδηθαζία εθηαθήο θαη ν λεθξφο
παξακέλεη γηα έλα επηπιένλ ρξφλν, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ
δηθαηψκαηνο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κέρξη ηελ νξηζηηθή θαη πιήξε
απνζηέσζε ηνπ λεθξνχ.
11. Όηαλ ηα κλεκεία ησλ ηάθσλ ππνζηνχλ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ Σπλδέζκνπ, ηφηε επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ κε φκνηεο θαηαζθεπέο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ.
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Άρθρο 33ο
Ππάξη ζύζηαζηρ οικογενειακού ηάθος
1. Ζ πξάμε ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, ζπληάζζεηαη σο εμήο:

[Σηνλ Δχνζκν ζήκεξα, εκέξα ………...…., ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ
Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, έρνληαο ππφςε :
α. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 582 ηεο 28/28-9-1968 (ΦΔΚ Α΄ /225).
β. Τνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
γ. Τελ …….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ πεξί
«αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ».
δ. Τελ κε Α.Π. …… αίηεζε ηνπ …………………….. ηνπ …………, πεξί
παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δηπιήο ή κνλήο ζέζεο ζην
Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

Άρθρο 1ο

1.

Παξέρεη

ζηνλ

…………..…………….ηνπ……………..,

ν

νπνίνο

θαη

απνδέρεηαη, ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 7,5625 κ 2, κήθνπο 2,75 κ. θαη πιάηνπο 2,75 κ.
ζην Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζηνλ ηαθψλα Α΄ κε αξηζκφ ηάθνπ ….
Σηνλ αλσηέξσ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηαθήο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ απηνχ, ησλ θαη’
επζείαλ γξακκή αληφλησλ θαη θαηηφλησλ απηνχ, λνκίκσλ, ζεηψλ, λνκηκνπνηεζέλησλ
θαη αλαγλσξηζζέλησλ κεηά ησλ ζπδχγσλ θαη θαηηφλησλ απηψλ, ηνπ παηξφο ή ηεο
κεηξφο ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε,
σο θαη ησλ αδειθψλ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθφζνλ ζπκθσλεί
εγγξάθσο ν ίδηνο θαη εάλ δελ ππάξρεη ν ίδηνο, ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο απηνχ.
Μεηά ηελ έιιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, απηφ επαλέξρεηαη
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ζην Σχλδεζκν ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
Άρθρο 2ο

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή πνζνχ
……… επξψ γηα παξαρψξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, επηπιένλ ……… επξψ γηα
ηελ άδεηα νηθνδφκεζεο θαη επηπιένλ ………… επξψ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ), ην νπνίν θαη θαηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ην αξηζκ. ……………
βεβαησηηθφ είζπξαμεο ηνπ Σπλδέζκνπ.
Άρθρο 3ο

Ο

αλαιακβάλσλ

ηε

ρξήζε

ηνπ

παξαπάλσ

πξνζδηνξηζκέλνπ

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε
δηάηαμε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ηηο Αζηπλνκηθέο
δηαηάμεηο θαη ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ λφκνπο θαη
δηαηάγκαηα ηνπ Κξάηνπο, φπσο επίζεο θαη λα θαηαβάιιεη ηα ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ
θάζε είδνπο δηθαηψκαηα, ηέιε θ.α., δειψλνληαο φηη ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη λα ηνπ
αθαηξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ηάθνπ απηνχ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο
θαηαβνιήο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ πέξαλ απφ ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ
θαζνξηδνκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ.
Άρθρο 4ο

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηελ ηαθή
λεθξψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο. Καη΄ εμαίξεζε
επηηξέπεηαη ε ηαθή ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν πξνζψπνπ πνπ δελ ζπγγελεχεη κε
θαηεπζείαλ γξακκή εμ αίκαηνο ζπγγέλεηα κε ην πξφζσπν ζην νπνίν παξαρσξήζεθε
ν ηάθνο, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη
ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε νξηδνκέλνπ ηηκήκαηνο.
Άρθρο 5ο

Γηα ηελ ηαθή ησλ πξνζψπσλ θαηά ηα άξζξα 1 θαη 4 ηεο παξνχζαο, δελ
παξέρεηαη απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ησλ
ρξεκάησλ γηα ηηο ηεξνηειεζηίεο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην ηηκνιφγην.
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Άρθρο 6ο

Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ράλεηαη ζε πεξίπησζε
θαηάξγεζεο ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη δελ ππνρξενχηαη ν
Σχλδεζκνο λα παξαρσξήζεη νηθνγελεηαθφ ηάθν ζε άιιν Κνηκεηήξην ρσξίο ηελ
θαηαβνιή ηνπ ππφ ηνπ θαλνληζκνχ θαζνξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο.
Άρθρο 7ο

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ
απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ρξήζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ κεηά ησλ φισλ
δηθαησκάησλ, νπνηνζδήπνηε θαη αλ ππήξμε ν παξαβαίλσλ ηνλ φξν θαη επαλέξρεηαη
ζηε δηάζεζε ηνπ Σπλδέζκνπ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ πνπ είρε παξαρσξεζεί
αιιά θαη φισλ φζσλ βξίζθνληαη επ’ απηνχ, ρσξίο απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ
Σπλδέζκνπ].
Θεζζαινλίθε ……….
Ο δειψλ δηθαηνχρνο

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ
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Άρθρο 34ο
Ππάξη παπασώπηζηρ δικαιώμαηορ σπήζηρ πολςεηούρ οζηεοθήκηρ
1. Ζ πξάμε παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνιπεηνχο νζηενζήθεο ζην
Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζπληάζζεηαη σο εμήο:

[Σηνλ Δχνζκν ζήκεξα ……….., ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, έρνληαο ππφςε :
α. Τνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
β. Τελ 10/1998 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.
γ. Τελ κε Α.Π. ……… αίηεζε ηνπ ………..………… ηνπ ……….. πεξί παξαρψξεζεο
δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνιπεηνχο νζηενζήθεο, γηα ζαξάληα (40) ή είθνζη (20)
ρξφληα, ζην Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

Άρθρο 1ο

1. Παξέρεη ζηνλ ………………………. ηνπ …….…….., ν νπνίνο θαη απνδέρεηαη,
ρψξν δηαζηάζεσλ 0,60 κ. Φ 0,40 κ. Φ 0,40 κ. ζην Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, ζηε ζέζε Α΄ κε αξηζκφ νζηενζήθεο …..
2. Σηνλ αλσηέξσ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηνπνζέηεζεο ησλ νζηψλ ηνπ λεθξνχ
………………….. ηνπ …………., πνπ εγγξάθσο έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Αλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο επηζπκεί ηελ ηνπνζέηεζε άιισλ νζηψλ, νθείιεη λα ην
δειψζεη εγγξάθσο ζηελ ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Τν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα
ην αζθήζεη κφλνλ ν ίδηνο θαη δελ θιεξνλνκείηαη. Μεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ ησλ ζαξάληα (40) ή είθνζη (20) εηψλ ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο, απηφ επαλέξρεηαη ζην
Σχλδεζκν ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία. εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
3. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα
ζαξάληα (40) ή είθνζη (20) έηε θαη ιήγεη ζηηο ………...
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4. Τν δηθαίσκα ρξήζεο δελ κεηαβηβάδεηαη θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
παξαηαζεί πέξαλ ηεο νξηδνκέλεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ρξνληθήο
πξνζεζκίαο. Μπνξεί φκσο λα αλαλεσζεί κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ
ζα ηζρχνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλαλέσζεο. Απηή κπνξεί λα δεηεζεί εγγξάθσο
έλα εμάκελν πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
Άρθρο 2ο

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κεηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιή πνζνχ
……………. επξψ, ην νπνίν θαηαβιήζεθε κε ην αξηζκ. ………… βεβαησηηθφ
ζεκείσκα ηνπ Σπλδέζκνπ.
Άρθρο 3ο

1. Ο αλαιακβάλσλ ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ πξνζδηνξηζκέλνπ παξαρσξνχκελνπ
ρψξνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε δηάηαμε ηνπ
εθάζηνηε ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη
ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ λφκνπο θαη δηαηάγκαηα ηνπ
Κξάηνπο, φπσο επίζεο θαη λα θαηαβάιιεη ηα ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ θάζε είδνπο
δηθαηψκαηα, ηέιε, θ.α., δειψλνληαο φηη ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη λα ηνπ αθαηξεζεί
ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο απηήο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο
θαηαβνιήο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ πέξαλ απφ ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ
θαζνξηδνκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ.
2. Απηφο ππνρξενχηαη λα δηαθπιάηηεη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ρψξνπ θαη λα κελ
παξεκβαίλεη επί ηεο νζηενζήθεο ηνπνζεηψληαο πιηθά θαη ζθεχε, ρσξίο αληίζηνηρε
έγγξαθε άδεηα ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη θακηά νηθνδνκηθή
παξέκβαζε επί ηεο νζηενζήθεο κε πξσηνβνπιία ησλ δηθαηνχρσλ.
Άρθρο 4ο

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νζηενζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ,
ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.
Άρθρο 5ο

Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο ράλεηαη ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή
παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη δελ ππνρξενχηαη ν Σχλδεζκνο λα
Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης

29

παξαρσξήζεη νζηενζήθε ζε άιιν Κνηκεηήξην ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ ππφ ηνπ
θαλνληζκνχ θαζνξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο.
Άρθρο 6ο

1. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ
απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ρξήζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ κεηά ησλ
φισλ δηθαησκάησλ, νπνηνζδήπνηε θαη αλ ππήξμε ν παξαβαίλσλ ηνλ φξν θαη
επαλέξρεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σπλδέζκνπ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ πνπ είρε
παξαρσξεζεί αιιά θαη φισλ φζσλ βξίζθνληαη επ’ απηνχ, ρσξίο απνδεκίσζε εθ
κέξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ.
2. Οηηδήπνηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα, αξκφδην φξγαλν είλαη ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ή ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ.
Θεζζαινλίθε ……..

Ο δειψλ δηθαηνχρνο

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ
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