
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    3η    Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          19-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
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TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα
της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου  Διονύσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με
αριθ.πρωτ.:23751/12-07-2018  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:

ΘΕΜΑ  1o:«Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  τμήματος οδού»
ΘΕΜΑ  2o:«Υποβολή  προτάσεων  εκτέλεσης  έργων  και  μελετών  για  την
κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2019»
ΘΕΜΑ  3o:«Αυτεπάγγελτες εκταφές»
ΘΕΜΑ  4o:«Κατασκευή  σιντριβανιού  στο  πάρκο  στην  συμβολή  των  οδών
Χειμάρρας και Αθηνών -Χαλκίδος και μεταφορά του γλυπτού»
ΘΕΜΑ 5ο:«Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης».

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) Καβούρης Θεόδωρος               
2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη                    2) Μανώλογλου Χρύσα
3)  Κυριάκης Δημήτριος

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Άνοιξης  κ.
Κωστάκης.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Το θέμα με α/α 1 αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το
τρίτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

ΘΕΜΑ 3o  ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:«Αυτεπάγγελτες εκταφές»
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 σε ανακοίνωσή της, με αρ.πρωτ. 18627/24-05-2018, καλούσε συγγενείς
ενταφιασμένων στο δημοτικό Κοιμητήριο, που έχουν ξεπεράσει την χρονική διάρκεια της
πενταετούς ταφής, να επικοινωνήσουν μέχρι τις 29-06-2018 προκειμένου να προβούν στην
εκταφή από τους παρακάτω τάφους:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΒΕΒΕ ΦΑΙΔΡΑ
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

  Για τους τάφους αυτούς δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία καταχωρημένα στο αρχείο του
Κοιμητηρίου της  Δ.Κ.Άνοιξης, ενώ στην Δ.Κ.Άνοιξης δεν προσήλθε κανένας συγγενής από
τους  παραπάνω  ενταφιασμένους,  παρόλου  που  τοιχοκολλήθηκε  ανακοίνωση  στο
Κοιμητήριο και πάνω σε κάθε μνήμα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνουμε οι οφειλές να βεβαιωθούν από το Τμήμα Εσόδων, όταν βρεθούν συγγενείς, 
και να γίνουν οι αυτεπάγγελτες εκταφές της Βέβε Φαίδρας και της Κριεμάδη Ελένης, 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  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 αυτεπάγγελτες εκταφές της Βέβε Φαίδρας,της Κριεμάδη Ελένης και
του  Μακρίδη  Ιωάννη  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρo  8.αποφ.45/2018 του
Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 12/2018.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            1.ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                                                             
                                                 2.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                            
                                            
        
                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 23-07-2018
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                  


