
 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΤΩΝ                ΠΡΟΣ 

ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ                         ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

                                                                                   Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                                                                            ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……..…………………..……………..……………. 

Σας ενημερώνω ότι τα οστά τ…… …….…..………..……………..…… 

……………..……………. με όνομα πατρός ………….………..…………… θα 

τοποθετηθούν παρουσία μου στον Οικογενειακό τάφο ……... 

ΘΕΣΗΣ με αριθμό …..…. - …..…. για τον οποίο είμαι δικαιούχος. 

Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση. 

ΟΝΟΜΑ: ……..………………..…………………..…………….. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……..…………………..……………..…….. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ……..…………………..……………..……… 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……..…………………..……………..……… 

Α.Δ.Τ.: ……..……………..…………………..……………..……… 
Τελευταία κατάσταση θανόντος: 

⃝ Εκταφή από τάφο τριετίας  

⃝ Εκταφή από χώρο των αδιαλύτων 

⃝ Οστεοφυλάκιο με αριθμό ……….. 

⃝ Κτιστή ατομική οστεοθήκη με αριθμό ….. - ….. 
 
 

Σχέση αιτούντος – θανόντος: ……..…       …………..…………………….. 
 
Επιπλέον υποχρεούμαι οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στα 
στοιχεία μου να ενημερώσω την υπηρεσία του κοιμητηρίου. 

 

Ημερομηνία  …. / …. / ………… 
Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

Α.Φ.Μ.: ……..………..……………………….……..……………. 

Δ.Ο.Υ.: …..……..……………..…………………..……………..… 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ……..……………..…………………..……………… 

ΟΔΟΣ:  ……..……………..…………………..… ΑΡΙΘ:  ………  

Τ.Κ.: ………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……..……………..…………………..…………… 

EMAIL: ……..……………..…………………..……………..…….. 

            

 

-------------------------------------- 

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. 
 

 



   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

ΠΡΟΣ(1):  

  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

 Ο – Η Όνομα:    
    

Επώνυμο:    
 

 Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
     

 Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
     

 Ημερομηνία γέννησης(2):   
     

 Τόπος Γέννησης:    
   

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:    
 

Τηλ:    
 

 Τόπος Κατοικίας:  
   

Οδός:  
   

Αριθ:  
  

ΤΚ:  
  

Α.Φ.Μ.  
 
----------------------------------- 

Δ.Ο.Υ. 

 
---------------------------------- 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL) 
  

-----------------------------------------------------------------------------------  

    
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ………………….. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ …………… ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

…………………………………………..……………………………….… ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ 

………………………….………………………………… ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ.  

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

κοιμητηρίου. 

 

                                                                                                                                                         
Ημερομηνία:      ../../20....                                                                                                                              

Ο – Η Δηλών  
  
  

                                                                                                                                                                                                                   
(Υπογραφή)  

                                                                               
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως.   
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ …………………………………………. 

ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ Α.Δ.Τ.:…………………………… 

ΗΜ/ΗΝΙΑ ΕΚΔ.: ………………………………….. 

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ: ………………………………………. 

                  ΗΜ/ΗΝΙΑ: ……./……./………… 

                                   Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 


