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Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την  14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και  ώρα  08:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:17003/08-06-
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο :«Σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση του οδοστρώματος στην κεντρική πλατεία της
Δ.Κ.Άνοιξης.»
 Θέμα  2ο:«Σύνταξη   μελέτης  για  τη  διάνοιξη  και  την  ασφαλτόστρωση  της  οδού  Ελαίας  στην
Δ.Κ.Άνοιξης.»  

     Θέμα 3ο :«Υπηρεσιακές εκταφές.»
     Θέμα 4ο:«Σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην Δ.Κ. Άνοιξης.»

 Θέμα 5o:«Mεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της  Λ. Ανοίξεως.»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν από τους
κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                   1)    Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
2)  Καβούρης Θεόδωρος                                   2)    Κυριάκης Δημήτριος                 
3)  Μανώλογλου Χρύσα

Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκαν, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ.Κωστάκης και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Κοκμοτός και κ.Σπηλιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πρώτα το πέμπτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.
  Στην συνέχεια εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Θέμα 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 Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν    
                                                    ομόφωνα

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.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :18/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                             
                                                      2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                 
                          

                                 Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 16/06/2017
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