ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
ΤΗΛ.: 2132139890
FAX.: 2132139822

Άνοιξη 01-10-2018
Αριθ. Πρωτ : 40170

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
ΘΕΜΑ 5o ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:«Αυτεπάγγελτες
Δ.Κ.Άνοιξης»

εκταφές

από το Κοιμητήριο της

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 τον κ. Μπακιρλή Δημήτριο, να προβεί στην εκταφή των γονιών
του, Μπακιρλή Θεόδωρο και Μπακιρλή Όλγα, που είναι ενταφιασμένοι από τα έτη 2001 και 2011
αντίστοιχα στον απλό τάφο πενταετούς διάρκειας με Α.Τ.351. Οι επιστολές που έχουν αποσταλεί
μέχρι σήμερα έχουν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 14/29-03-2017, 19/04-05-2017,
21/22-05-2018 και 33/22-08-2018. Στις 18-09-2018 κατατέθηκε αίτηση με αρ.πρωτ.29642/18-092018, όπου ο κ.Μπακιρλής Δημήτριος αιτήθηκε να γίνει η εκταφή των γονέων του, χωρίς όμως
μέχρι σήμερα να έχει προβεί στην πληρωμή των οφειλών του και χωρίς να ανταποκρίνεται στις
περαιτέρω ειδοποιήσεις μας. Καθώς οι θέσεις ταφής στο Κοιμητήριο της Άνοιξης δεν επαρκούν
κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην διενέργεια αυτεπάγγελτης εκταφής.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνουμε οι σχετικές οφειλές να βεβαιωθούν από το Τμήμα Εσόδων σε βάρος του Μπακιρλή
Δημητρίου και να γίνουν οι αυτεπάγγελτες εκταφές του Μπακιρλή Θεοδώρου και της Μπακιρλή
Όλγας από τον Α.Τ.351, 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
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