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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 264
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 15/19813/18-7-2012
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Ανδρέας
Σώλος Φώτιος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μαργέλης Γεώργιος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Γαβρίλης Δημήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν το ψήφισμα αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
ΘΕΜΑ 14ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αγορά τάφων και κατασκευή μνημείων στο Νεκροταφείο Λαζαράτων.
(σχετ. η αριθμ. 67/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την
αριθμ. 50/12 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με αγορά τάφων και κατασκευή μνημείων στο
Νεκροταφείο Λαζαράτων, κατόπιν της αρ.3/12 απόφασης του Τ/Σ Λαζαράτων..
Εισηγητ:κα.Σκιαδά – Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Το Τ.Σ.Λαζαράτων με την αρ.3/12 απόφασή του, σχετικά με το Νεκροταφείο των Λαζαράτων,
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
1. Για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεν είναι δημότες στην Κοινότητα, η τιμή για την αγορά
των τάφων τους να είναι 250,00€ για τους μονούς και 500,00€ για τους διπλούς.
2.Χωρίς την άδεια του Προέδρου δεν θα φτιάχνει κανένας μνημείο αυθαίρετα και όποιος το κάνει,
να πληρώνει ως πρόστιμο την αξία του τάφου, ανάλογα αν είναι μονός ή διπλός”.
Κατόπιν αυτών η Πρόεδρος δήλωσε ότι, διαφωνεί με τον διαχωρισμό των μόνιμων και μή
κατοίκων και θεωρεί ότι όλοι οι δημότες έχουν δικαίωμα αγοράς τάφου με την ίδια τιμή. Επίσης
συμφωνεί αφ' ενός μεν να ζητείται η άδεια του Προέδρου για την κατασκευή μνημείων και να μην
κατασκευάζονται αυθαίρετα, αφ' ετέρου διαφωνεί με την επιβολή των προστίμων , εξάλλου ο
καθορισμός των χρηματικών προστίμων δεν είναι αρμοδιότητα της παρούσας Επιτροπής αλλά
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις
προτάσεις της Προέδρου της, μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Διαφωνεί με τον διαχωρισμό των μόνιμων και μη κατοίκων και θεωρεί ότι όλοι οι δημότες
έχουν δικαίωμα αγοράς τάφου με την ίδια τιμή. Επίσης συμφωνεί αφ' ενός μεν να ζητείται η άδεια
του Προέδρου για την κατασκευή μνημείων και να μην κατασκευάζονται αυθαίρετα, αφ' ετέρου
διαφωνεί με την επιβολή των προστίμων. Ο καθορισμός των χρηματικών προστίμων δεν είναι
αρμοδιότητα της παρούσας Επιτροπής αλλά της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , στην οποία
και θα διαβιβαστεί για να ληφθεί σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ.”.
Στη συνέχεια πρότεινε την έγκριση της παραπάνω απόφασης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αρ.67/12
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Η τιμή αγοράς τάφου στο Νεκροταφείο Λαζαράτων να είναι η ίδια για όλους τους
δημότες, μονίμους και μη κατοίκους, θεωρώντας ότι όλοι οι δημότες έχουν δικαίωμα αγοράς
τάφου με την ίδια τιμή.
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2) Η κατασκευή μνημείων να γίνεται κατόπιν αδείας του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
και όχι αυθαίρετα.
3) Ο καθορισμός των χρηματικών προστίμων, σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής
μνημείου, είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία και θα διαβιβαστεί για να
ληφθεί σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 264/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

