
ΑΙΤΗΣΗ                                                                             ΠΡΟΣ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗΣ                                                            ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

                                                                                           Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                           ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………….………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………… 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………… 

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………. 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………… 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ………………………………………………………. 

ΟΔΟΣ………………………………….….……..… ΑΡ.: …….… 

Τ.Κ.: ………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………. 

E- MAIL: ………………………………………………………….. 

 
Παρακαλώ για  τη διαφύλαξη των ανακομιζόμενων 

οστών τ…… ………………………………………..…………….. του 

………….……… στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου Αμαρουσίου. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΙΒΩΤΙΟΥ ……………………………………….. 

Υποχρεούμαι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 

λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, για την φύλαξη 

των οστών στην καταβολή του ετήσιου δικαιώματος  

φύλαξης. Εάν για δύο (2) συνεχή έτη δεν καταβληθούν 

τα δικαιώματα φύλαξης τα οστά θα μεταφέρονται και θα 

τοποθετούνται στον κοινό τάφο (χωνευτήρι).      

 

Σχέση αιτούντος – θανόντος ………………………………………… 

 
Επιπλέον υποχρεούμαι οποιαδήποτε μεταβολή 
προκύψει στα στοιχεία μου να ενημερώσω την 
υπηρεσία του κοιμητηρίου. 

 

 

      ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εκταφή από τάφο  

α)τριετούς χρήσης  ⃝     β)  αδιάλυτα  ⃝ 

Ημερομηνία εκταφής ……………………………………… 

Ο ενεργήσας υπάλληλος την εκταφή  ………………………………… 

Ημερομηνία __ / __ / ____ 

Ο/Η Αιτών/ Αιτούσα 

 

 

…………………………………………………. 

Πληρωμή εκταφής Αριθ. διπλοτύπου …………………………………                   

 
Ενημέρωση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Δήμο Αμαρουσίου 
 
Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εντός (της παρούσης αιτήσεως ή του παρόντος εγγράφου κλπ.) επεξεργάζονται 
νομίμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων (όπως ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου Αμαρουσίου. Η αναγκαία για την 
εκπλήρωση του σκοπού της αιτήσεως/του εγγράφου επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά νομίμως συλλέχθηκαν επί της 
παρούσας αίτησης εγγραφής, τελείται  αποκλειστικά από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου μας. 
Σας γνωστοποιούμε πως στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε συνδυασμό με την εθνική 
νομοθεσία, ήτοι Ν. 4624/2019- ΦΕΚ 137Α’/29-08-2019), ο Δήμος Αμαρουσίου έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών 
προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη 
διαβίβαση και επεξεργασία τους 


