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ΘΕΜΑ  3o  ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:«Αυτεπάγγελτη   εκταφή  από  το  Κοιμητήριο  της
Δ.Κ.Άνοιξης»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
   Σύμφωνα με το  άρθρo 8.αποφ.45/2018 του Κανονισμού Λειτουργίας  των Κοιμητηρίων του
Δήμου Διονύσου, στην περίπτωση που μετά -την παρέλευση τριών (3)  μηνών- από την λήξη της
υποχρεωτικής ταφής ή της ταφής τιμής ένεκεν ή της παράτασης ταφής, οι οικείοι του θανόντα δεν
προσέλθουν να δηλώσουν παράταση ή εκταφή, η υπηρεσία δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη
εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αυτεπάγγελτης  εκταφής  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  κοιμητηρίου
βεβαιώνεται σε βάρος των υπόχρεων το ποσό της εκταφής ή της τυχόν  χορηγηθείσας παράτασης,
όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ισχύει από το
χρόνο οφειλής.
  Η Δ.Κ.Άνοιξης έχει ειδοποιήσει την Α.Ε. να προβεί στην εκταφή της μητέρας της Β.Κ., που είναι
ενταφιασμένη  στον απλό τάφο πενταετούς διάρκειας με .Α.Τ.245 από το  2006, στις 16-03-2017
με αριθμό πρωτ.09Δ.Κ.Α.
Στις  10/04/2017  έγινε  αίτηση  παράτασης  της  εκταφής  με  αρ.πρωτ.10084/10-04-2017,  με  την
επιθυμία της οικογένειας να αγοράσει οικογενειακό τάφο μόλις ψηφιστεί ο νέος Ενιαίος Κανονισμός
των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου. Πράγματι με την  157/19-03-2019 Α.Δ.Σ παραχωρήθηκε
διπλός οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 
Καθώς οι θέσεις ταφής στο Κοιμητήριο της Άνοιξης δεν επαρκούν η κυρία Α.Ε. έχει ειδοποιηθεί  να
προβεί  στην  εκταφή  και  στην  φύλαξη  των  οστών  σε  οστεοφυλάκιο  προσωρινά,  μέχρι  να
πραγματοποιηθεί η  αγορά του οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας
Διονύσου, ωστόσο  δεν έχει ακόμα γίνει η αγορά  λόγω αδυναμίας είσπραξης οφειλών από  το
Τμήμα Εσόδων. Λόγω της έλλειψης  κενών θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης, κρίνεται
αναγκαίο να προβούμε στην διενέργεια της  εκταφής αυτεπάγγελτα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνουμε οι σχετικές οφειλές να βεβαιωθούν από το Τμήμα Εσόδων σε βάρος των συγγενών και
να  γίνει  η  αυτεπάγγελτη  εκταφή  από  τον  Α.Τ.245,  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρo
8.αποφ.45/2018 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου και να γίνει η
προσωρινή  φύλαξη  των  οστών  της  ενταφιασμένης  στο  οστεοφυλάκιο  του  Κοιμητηρίου  της
Δ.Κ.Άνοιξης.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
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