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                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

                                                                 Προς: 
                                   το  Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας Άνοιξης 
 
    ΘΕΜΑ 3ο: « Υπηρεσιακές εκταφές » 
 
    ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ : 
 
      Σύμφωνα με το άρθρο 8/αποφ.86-2000 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοτικού 
Κοιμητηρίου, οι ενταφιασμένοι στους τάφους πενταετούς χρήσης εκθάπτονται με μέριμνα των 
οικείων τους μετά την παρέλευση της πενταετίας από την ταφή χωρίς καμία ειδοποίηση από την 
υπηρεσία της Κοινότητας. 
     Μετά την παρέλευση μήνα, εφόσον δεν ληφθεί μέριμνα από τους ενδιαφερόμενους, για την 
εκταφή του νεκρού, η Κοινότητα ειδοποιεί σχετικά και σε περίπτωση παρέλευσης ενός ακόμη μήνα 
άπρακτου, η εκταφή ενεργείται από την Υπηρεσία του Κοινοτικού Νεκροταφείου, μετά από εντολή 
του Προέδρου της Κοινότητας. 
     Το σχετικό δικαίωμα από τον χρόνο λήξης της πενταετίας μέχρι την εκταφή, βεβαιώνεται σε 
βάρος των ενδιαφερομένων και υπέρ της Κοινότητας. 
    Η Δ.Κ.Άνοιξης σε ανακοίνωσή της, με αρ.πρωτ. 13412/09-05-2017, καλούσε συγγενείς 
ενταφιασμένων στο δημοτικό Κοιμητήριο, που έχουν ξεπεράσει την χρονική διάρκεια της 
πενταετούς ταφής, να επικοινωνήσουν μέχρι τις 09-05-2017 προκειμένου να προβούν στην εκταφή 
από τον τάφο Α.Τ. 251. 
      Ο ίδιος ο ενταφιασμένος στον Α.Τ.251 είναι αγνώστων στοιχείων. Για τον παραπάνω τάφο, 
είναι άγνωστοι οι συγγενείς του ενταφιασμένου και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία καταχωρημένα 
ούτε στο αρχείο της Δ.Κ.Άνοιξης, ούτε στο Τμήμα Εσόδων στο αρχείο του Κοιμητηρίου. Στην 
Δ.Κ.Άνοιξης δεν προσήλθε κανένας συγγενής του παραπάνω ενταφιασμένου παρόλο που 
τοιχοκολλήθηκε ανακοίνωση στο Κοιμητήριο και πάνω στο μνήμα. 
        Στην ανακοίνωση με αρ/πρωτ. 608/03-03-2017 καλούνταν άλλοι συγγενείς ενταφιασμένων, 
για να προβούν στην διαδικασία της εκταφής. Στον Α.Τ. 277 είναι από τις 11-01-1996 
ενταφιασμένος  ο Κτενίδης Γεώργιος.  
              Ο γιος του Κτενίδης Αριστοτέλης έχει ειδοποιηθεί με τις αρ.πρωτ. 01 Δ.Κ.Α./03-03-2017  
και 20 Δ.Κ.Α./04-05-2017 επιστολές για να προβεί στην εκταφή του Κτενίδη Γεωργίου. Ήρθε στην 
Κοινότητα και κατέθεσε αίτησης εκταφής στις 08-05-2017. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει 
προσέλθει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκταφής και ούτε απαντάει στα τηλεφωνήματά 
μας. Καθόσον έχουν  περάσει είκοσι ένα έτη από την ταφή του Κτενίνη Γεωργίου, κρίνεται 
αναγκαίο να προβούμε  στην  υπηρεσιακή εκταφή. 
        Παράλληλα, οι κενές διαθέσιμες  θέσεις  του Κοιμητηρίου για ενταφιασμό είναι ελάχιστες, 
γεγονός που επιβάλει την τέλεση υπηρεσιακών εκταφών. 
 

 



 

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:  
Προτείνουμε οι οφειλές να βεβαιωθούν από το τμήμα Εσόδων, όταν βρεθούν συγγενείς και να 
γίνουν οι υπηρεσιακές εκταφές από τον Α.Τ.251-αγνώστων στοιχείων-και από τον Α.Τ.277 -
Κτενίδης Γεώργιος- όπως προβλέπεται από το άρθρο 8/αποφ. 86-2000 του ισχύοντος Κανονισμού 
Κοιμητηρίου του πρώην Δήμου Άνοιξης. 
 
        Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 
 
 
 
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                             ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 

 

 

  
                                                              ΠΙΠΕΡΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 


