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                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

                                                         Προς: 
                             το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
 

   Θέμα 2ο:«Παραχώρηση δύο οστεοθυρίδων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης» 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
     Στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης (Αρ. 
Απόφασης 86/2000) αναγράφεται ότι:  
α) Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών γίνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
συγγενών και με την φροντίδα της Υπηρεσίας Νεκροταφείου σε Οστεοφυλάκιο. Οι οστεοθήκες 
αγοράζονται από τους ενδιαφερομένους είναι μεταλλικές και μαρμάρινες και  έχουν διαστάσεις 0,60μ. 
μήκος, 0,70μ. πλάτος και 0,30μ. ύψος. 
β) Κάθε οστεοθήκη φέρει το δικό της αριθμό κιβωτίου μετά την καταβολή αντίστοιχου τέλους. 
γ) Τα οστά φυλάγονται σε οστεοθήκες μόνο αν καταβάλλονται τα δικαιώματα που προβλέπονται από 
τον παρόντα Κανονισμό, διαφορετικά, αφού ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι και δεν εμφανισθούν 
για να καταβάλλουν δικαιώματα φύλαξης οστών για τρία έτη τα οστά εναποτίθενται στο Χωνευτήρι 
του Νεκροταφείου και οι οστεοθήκες περιέρχονται στην Κοινότητα που τις εκποιεί και η αξία τους 
βεβαιώνεται και εισπράτεται σαν έξοδο της Κοινότητας. 
   Ακόμα, στο άρθρο 15 του ισχύοντος Κανονισμού αναγράφεται ότι δωρεές δημοτών για το 
Κοινοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των 
δωρητών. 
   Στο άρθρο 36 αναγράφεται ότι:  
Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται κάθε φορά με αποφάσεις 
του Κοινοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό και με τις σχετικές ισχύουσες  διατάξεις. Οι σχετικές 
οργανωτικές λεπτομέρειες, που σκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
αυτού, καθορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
  Σύμφωνα με την απόφαση 213/2004 τα τέλη φύλαξης οστών ορίζονται 20 ευρώ ετησίως. 
 Δεχθήκαμε την υπ. αριθ. 8667/28-03-2017 αίτηση του Πετίδη Νικολάου με την παράκληση να του 
παραχωρήσουμε δωρεάν δύο οστεοθυρίδες για τα οστά του πατέρα του Πετίδη Ιωάννη και της 
μητέρας του Πετίδη Ανδρονίκης. Ως εργολάβος Δημοσίων Έργων, το 1999 επί δημαρχίας Ιωάννη 
Νικητόπουλου κατασκεύασε το έργο των οστεοθυρίδων και τότε παραχώρησε δωρεάν στο Δήμο 
Άνοιξης τέσσερις οστεοθυρίδες. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
  Σε εφαρμογή των παραπάνω άρθρων του Κανονισμού του Κοινοτικού Κοιμητηρίου και ύστερα την 
υπ. αριθ. 8667/28-03-2017 αίτηση του Πετίδη Νικολάου, προτείνω την δωρεάν παραχώρηση δύο 
οστεοθυρίδων: 
 

 



1. Ν.126 για την φύλαξη των οστών του  Πετίδη Ιωάννη και 
2. Ν.127 για την φύλαξη των οστών της Πετίδη Ανδρονίκης. 
 

 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.  
 

 
                           
                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                       ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
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ΣΥΝΗΜMΕΝΑ 
    1. Αίτηση με αρ. πρωτ.8667/28-03-2017. 

 


