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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
ΘΕΜΑ 4o o ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:«Αυτεπάγγελτες εκταφές 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:
1.Τον Γαλάτη Παναγιώτη να προβεί στην εκταφή της συζύγου του Γαλάτη Ευανθία, που είναι
ενταφιασμένη από τις 6/5/2011 στον απλό τάφο πενταετούς διάρκειας με .Τ.317.
Οι επιστολές που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα έχουν τους ακόλουθους αριθμούς
πρωτοκόλλου:32Δ.Κ.Α./22-8-2018 ΚΑΙ 46Δ.Κ.Α./13-11-2018.
2. Την Βο Αγγελική προβεί στην εκταφή να συζύγου της Βο Φίλιππο, που είναι ενταφιασμένος από
τις 11/3/2011 στον απλό τάφο πενταετούς διάρκειας με Α.Τ.289.
Οι επιστολές για την εκταφή που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα έχουν τους ακόλουθους αριθμούς
πρωτοκόλλου:18Δ.Κ.Α./15-5-2018, 29Δ.Κ.Α/22-8-2018 ΚΑΙ 47Δ.Κ.Α./13-11-2018.
Καθώς οι συγγενείς των ενταφιασμένων δεν έχουν ανταποκριθεί στις μέχρι τώρα ειδοποιήσεις μας
και οι θέσεις ταφής στο Κοιμητήριο της Άνοιξης δεν επαρκούν κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην
διενέργεια των αυτεπάγγελτων εκταφών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνουμε οι σχετικές οφειλές να βεβαιωθούν από το Τμήμα Εσόδων σε βάρος των συγγενών και
να γίνουν οι αυτεπάγγελτες εκταφές των:
1.Γαλάτη Ευανθία από τον Α.Τ.317.
2.Βο Φίλλιπο από τον Α.Τ.289.
όπως προβλέπεται από το άρθρo 8.αποφ.45/2018 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων
του Δήμου Διονύσου.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

