ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΔΚΡΟΤΑΦΔΙΩΝ ΓΗΜΟΥ
ΔΥΡΩΤΑ

ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΔΚΡΟΤΑΦΔΙΩΝ
1. Σε θάζε δεκνηηθό λεθξνηαθείν εληαθηάδνληαη όια ηα ζαλόληα
ζηε δηθή ηνπ δεκνηηθή πεξηθέξεηα πξόζωπα, αλεμαξηήηωο
δεκνηηθόηεηαο , εζληθόηεηαο ή ζξεζθεύκαηνο.
2. Ο εληαθηαζκόο επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν δώδεθα ωξώλ
από ην λνκίκωο πηζηνπνηεζέληα ζάλαην θαη ζε πεξίπηωζε
λεθξνηνκήο, ακέζωο κεηά από απηή.
3. Απαγνξεύεηαη ε ηαθή εθηόο ηεο πεξηνρήο ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη
ζε ηδηωηηθνύο ρώξνπο
ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
1. Η κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο επηηξέπεηαη κόλν ζε
ζπγγελείο α' βαζκνύ (ζύδπγνη θαη παηδηά), νη νπνίνη ζεωξνύληαη
ζπλδηθαηνύρνη. Εάλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο ά βαζκνύ ν ηάθνο
πεξηέξρεηαη ζηνπο ζπγγελείο β' βαζκνύ(αδέιθηα, εγγόληα). Εάλ
δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο α΄ ή β' βαζκνύ ηόηε ν ηάθνο
πεξηέξρεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Δήκνπ θαη δηαηίζεηαη ειεύζεξα
κε ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκό.
2. Ο δηθαηνύρνο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ έρεη ππνρξέωζε, κε έγγξαθν
δεκόζηαο αξρήο, λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο ρξήζεο ηνπ νηθ. ηάθνπ θαη κε ζρεηηθή αίηεζε
ηνπ λα δεηήζεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο από ηνλ αξρηθό
δηθαηνύρν πξνο απηόλ.

3. Εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο δηθαηνύρνη ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ νηθ. ηάθνπ, ηόηε
έρνπλ ππνρξέωζε λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζε,
έθαζηνο εμ απηώλ, κε ηελ νπνία ζα απνδέρνληαη ή ζα
απνπνηνύληαη απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο.
4. Σε πεξίπηωζε δηρνγλωκίαο κεηαμύ ηωλ ζπλδηθαηνύρωλ, ν Δήκνο
κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξωζεο ζα νξίδεη ζε πνηνλ πεξηέξρεηαη
ην δηθαίωκα.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
1. Τάθνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη λόκηκνο ηίηινο, δηαηίζεηαη
ειεύζεξα από ην Δήκν κεηά ηε ζπκπιήξωζε πεληαεηίαο από
ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκό, έζηω θαη εάλ ζην παξειζόλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή εθέξνλην ωο νηθνγελεηαθνί.
2. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ηωλ νπνίωλ νη δηθαηνύρνη παξαηηνύληαη ηεο
πεξαηηέξω ρξήζεωο ηωλ, πεξηέξρνληαη ζην Δήκν πνπ ηνπο
δηαζέηεη ειεύζεξα.
3. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ηωλ νπνίωλ νη δηθαηνύρνη δελ είλαη δεκόηεο
Επξώηα, πεξηέξρνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηωλ Δήκνπ.
ΓΙΑΘΔΣΗ ΤΑΦΩΝ
1. Τν Δ.Σ. κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα παξαρωξεί ηάθνπο γηα ην
δωξεάλ εληαθηαζκό πξνζώπωλ πνπ κε ηε θνηλωληθή θαη εζληθή
ηνπο δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην Δήκν ή ζην
Έζλνο.
2. Δηαηειέζαληεο Δήκαξρνη θαη Κνηλνηάξρεο εληαθηάδνληαη
δωξεάλ.

3. Σε δεκόηεο, θαηόπηλ αίηεζεο, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη
εθόζνλ ν ρώξνο ηνπ λεθξνηαθείνπ ην επηηξέπεη.

ΑΝΑΚΟΜΙΓΗ ΟΣΤΩΝ
Αλαθνκηδή ηωλ νζηώλ ζα γίλεηαη :
 Όηαλ θαη εθόζνλ επέιζεη θνξεζκόο θαη δεκηνπξγεζνύλ
πξνβιήκαηα ζηηο ζέζεηο ηωλ ηάθωλ
 Σηηο πεξηπηώζεηο μέλωλ, αιινδαπώλ ( π.ρ ιαζξνκεηαλαζηώλ)
κεηά ηελ παξέιεπζε (5) εηώλ
Παξάηαζε αλαθνκηδήο





Επηηξέπεηαη γηα έλα ή δύν ην πνιύ έηε
Γηα ηελ παξάηαζε ηεο αλαθνκηδήο θαηαβάιιεηαη ζην Δήκν ην
αλάινγν δηθαίωκα
Τν ηέινο αλαθνκηδήο εηζπξάηηεηαη ηαπηόρξνλα κε ην δηθαίωκα
εληαθηαζκνύ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΜΙΓΗΣ
1. Εάλ θαηά ηελ αλόξπμε ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή ηωλ νζηώλ
δηαπηζηωζεί όηη ην πηώκα δελ έρεη απνζηεωζεί , εληαθηάδεηαη γηα
έλα αθόκε έηνο ζε εηδηθό ρώξν ηνπ λεθξνηαθείνπ , πξνθεηκέλνπ
λα απνζηεωζεί ηειείωο.
2. Πηώκαηα κε απνζηεωκέλα πνπ είλαη εληαθηαζκέλα ζε
νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο, παξακέλνπλ ζην ηάθν γηα λα
απνζηεωζνύλ επί έλα αθόκε έηνο.

ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
1. Η θύιαμε ηωλ νζηώλ ελεξγείηαη κε θξνληίδα ηεο ππεξεζίαο ηνπ
λεθξνηαθείνπ ζε εηδηθό ρώξν (νζηενθπιάθην) , εθνδηαζκέλν κε
θαηάιιεια θνπηηά εληαίνπ ηύπνπ θαη όρη απζαίξεηε ηνπνζέηεζε
ζην ρώξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, ζε κε ζπκκόξθωζε ζα επηβάιεηαη
πξόζηηκν πνπ ζα νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ.
2. Η θύιαμε ηωλ νζηώλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζα ζε
νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο, εθ’ όζνλ ζπγθαηαηίζεληαη νη δηθαηνύρνη.
3. Γηα ηε θύιαμε ηωλ νζηώλ θαηαβάιιεηαη εηδηθό ηέινο
ΤΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ Νεθξνηαθείνπ θαζνξίδνληαη
κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη δηαρωξίδνληαη ωο εμήο:
α) Δηθαίωκα ηαθήο εθάπαμ.
β) Τέινο λεθξνηαθείνπ εηεζίωο.
γ) Τέινο θύιαμεο νζηώλ εηεζίωο.
δ) Αγνξά δηθαηώκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ, εθάπαμ.
ε) Απηνηειέο πξόζηηκν γηα επεκβάζεηο ζην δεκνηηθό λεθξνηαθείν,
ρωξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δήκνπ
ζη) Τέινο παξάηαζεο ρξόλνπ ηαθήο

