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Συμπληρωματική ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο
Προς το Δήμο Σπάρτης
* Η Αίτηση – Δήλωση πρέπει να είναι πλήρης στα υποχρεωτικά πεδία.
** Υποβάλλεται μόνο επισυναπτόμενη σε Αίτηση –Υ.Δ. Ταφής / Υπόχρεου για Τάφο

A. ΑΙΤΗΣΗ
1. Παρακαλώ, για τον αποθανόντα που αναφέρεται στην συνημμένη προηγουμένως ΑΙΤΗΣΗ

– Υ.Δ. Υπόχρεου, η ταφή να γίνει στον παρακάτω ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ τάφο.
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (τα πεδία του πίνακα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
που είχε παραχωρηθεί στον/ στην:
Ονοματεπώνυμο............................................................. Πατρώνυμο.............................
Ημ/νία Παραχώρησης:...../...../............. Ημ/νία ταφής παραχωρησιούχου: ...../...../.............
Επισυνάπτεται αποδεικτικό παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου:
Πράξη Παραχώρησης [ ]
ή Διπλότυπο πληρωμής Τάφου [ ]
ή Διπλότυπο
πληρωμής ιδιαίτερων τελών Οικογενειακού τάφου [ ] ή άλλο αποδεικτικό παραστατικό

[

]

Και στον οποίο τάφο η πιο πρόσφατη ταφή ήταν του/της:
Ονοματεπώνυμο............................................................. Πατρώνυμο.............................
3. Το δικαίωμα ταφής σε αυτόν τον Οικογενειακό τάφο, προκύπτει από τη σχέση του
αποθανόντα με τον αρχικό δικαιούχο παραχώρησης, όπως αποδεικνύεται από τα
επισυναπτόμενα (η συμπλήρωση του πίνακα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ):
Περιπτώσεις και έγγραφα που απαιτούνται
Α. Κατ’ ευθεία γραμμή ανιών (γονιός, παππούς,
κλπ) ή κατιών (παιδί ή εγγόνι, κλπ) ή σύζυγος (ή
σύζυγος παιδιού, κλπ):
έγγραφο (1)

Έγγραφα δικαιολογητικά
(1) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών [ ]
ή ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση
[ ]
(2) Δημόσιο έγγραφο περί αγαμίας
[ ]

Β. Άγαμος/η αδελφός/ή του αρχικού δικαιούχου
παραχώρησης:
έγγραφα (1) & (2) & (3)
Γ. Άλλος (5/ετής «φιλοξενία»):
έγγραφο (3)

(3) Έγγραφη συγκατάθεση αρχικού δικαιούχου
παραχώρησης ή (αν δεν υπάρχει) συζύγου &
κατιόντων αυτού
[ ]

Β. ΔΗΛΩΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ν.1599/1986
Ο ανωτέρω αναφερόμενος αιτούντας δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του
ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση, ότι:
(α) γνωρίζω τα προβλεπόμενα περί Οικογενειακών Τάφων στην κείμενη νομοθεσία και στον
Κανονισμό Κοιμητηρίων και στις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης «περί
Δικαιωμάτων Νεκροταφείων» και ιδιαίτερα ότι με τη σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται
αποκλειστικό δικαίωμα ταφής εντός αυτού ορισμένων, επακριβώς προσδιορισμένων, δικαιούχων,
ενώ απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του οικογενειακού τάφου για την ταφή νεκρών που δεν
προβλέπονται. Ότι για την ταφή των δικαιούχων δεν παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των
τελών (δικαιωμάτων) Νεκροταφείων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και ότι η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακομιδή
των οστών τούτων απαγορεύεται απολύτως, εκτός των περιπτώσεων 5/ετούς «φιλοξενίας».
(β) γνωρίζω ότι ταφή στον οικογενειακό τάφο επιτρέπεται εφόσον είναι τεχνικά και υγειονομικά
εφικτό, δηλαδή ο τάφος δεν είναι κορεσμένος και επιτυγχάνεται επαρκές βάθος ταφής.
(γ) τα αναφερόμενα στην Αίτηση και τα συνημμένα σε αυτήν, είναι αληθή & ακριβή.
Ο/Η
Τόπος…………….……
Ημερομηνία……/……/……

ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
Ο αιτών/δηλών
λαμβάνει
αντίγραφο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή υπεγράφη ενώπιον υπαλλήλου, εφόσον είναι δυνατό)
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