ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 227
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
18191/16-6-2011 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
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιμος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γιαννούτσος Πέτρος
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.
ΘΕΜΑ 16ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με λήψη μέτρων για τα νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας
Λευκάδας (σχετ. η 18/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/10 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο
Δ.Σ. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. και σύμφωνα με το
αρθρ.84 του Ν.3852/10, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δ.Σ. , λαμβάνει υπόψη
της τις σχετικές προτάσεις της οικείας δημοτικής ή τοπικής αντιστοίχως κοινότητας.
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής , με την αρ.18/11 απόφασή της και αφού έλαβε υπόψη της
την αρ.32/11 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας σχετικά με λήψη
μέτρων για την ανεξέλεγκτη κατασκευή από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της
Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας,
Εισηγείται στο Δ.Σ τα παρακάτω:
1.Για τις εργασίες που γίνονται από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκάδας, να χορηγείται άδεια από την Τ.Υ. του Δήμου, στην οποία θα αναφέρεται
το είδος των εργασιών, οι διαστάσεις του μνημείου και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Η
άδεια να είναι υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό ο οποίος θα υποδεικνύει και θα
ελέγχει την πορεία των εργασιών και μετά από εισήγησή του, ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι
από την άδεια όροι, θα τοποθετείται στο αρχείο, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση θα συντάσσει
έκθεση αυτοψίας και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου.
2.Επίσης οι κατασκευαστές να υπογράφουν δήλωση, ότι θα φροντίζουν για την
απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών , μπαζών κ.λπ. μετά το πέρας των εργασιών με δική
τους ευθύνη. Σε περίπτωση που εγκαταλειφθούν μπάζα από εργολάβο ή κατασκευαστή που
εκτελεί εργασίες στο χώρο του κοιμητηρίου να προβλεφθεί ανάλογο πρόστιμο που θα
προβλεφθεί από το αρμόδιο όργανο.
3.Να τοποθετηθούν πινακίδες στις εισόδους των νεκροταφείων αρμοδιότητας της Δ/Κ
Λευκάδας, για ενημέρωση των πολιτών στις οποίες να αναγραφεί : ότι απαγορεύεται η είσοδος
των επιβατικών ιδιωτικών αυτοκινήτων, να αναγραφούν επισκέψιμες ώρες και το μεσημέρι και το
βράδυ να κλειδώνονται οι πόρτες εκτός της κεντρικής εισόδου με την παράκληση να μη την
αφήνουν ανοιχτή οι επισκέπτες κατά την αποχώρησή τους.
4. Να διαβιβαστεί επιστολή στις Δ/Κ και Τ.Κ του Δήμου για να ζητηθεί να μας αναφέρουν
τα προβλήματα και τις προτάσεις τους σχετικά με τα κοιμητήριά τους.
5.Ο Δήμος να παρέμβει για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των μνημείων και του χώρου
του Νεκροταφείου γενικότερα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την αριθμ. 18/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αποφασίζει:
1.Για τις εργασίες που γίνονται από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκάδας, να χορηγείται άδεια από την Τ.Υ. του Δήμου, στην οποία θα αναφέρεται
το είδος των εργασιών, οι διαστάσεις του μνημείου και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Η
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τον αρμόδιο μηχανικό ο οποίος θα υποδεικνύει και

θα ελέγχει την πορεία των εργασιών και μετά από εισήγησή του, ότι
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προβλεπόμενοι από την άδεια όροι, θα τοποθετείται στο αρχείο, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση
θα συντάσσει έκθεση αυτοψίας και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο για την επιβολή
προστίμου.
2.Επίσης οι κατασκευαστές να υπογράφουν δήλωση, ότι θα φροντίζουν για την
απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών , μπαζών κ.λπ. μετά το πέρας των εργασιών με δική
τους ευθύνη. Σε περίπτωση που εγκαταλειφθούν μπάζα από εργολάβο ή κατασκευαστή που
εκτελεί εργασίες στο χώρο του κοιμητηρίου να προβλεφθεί ανάλογο πρόστιμο που θα
προβλεφθεί από το αρμόδιο όργανο.
3.Να τοποθετηθούν πινακίδες στις εισόδους των νεκροταφείων αρμοδιότητας της Δ/Κ
Λευκάδας, για ενημέρωση των πολιτών στις οποίες να αναγραφεί : ότι απαγορεύεται η είσοδος
των επιβατικών ιδιωτικών αυτοκινήτων, να αναγραφούν επισκέψιμες ώρες και το μεσημέρι και το
βράδυ να κλειδώνονται οι πόρτες εκτός της κεντρικής εισόδου με την παράκληση να μη την
αφήνουν ανοιχτή οι επισκέπτες κατά την αποχώρησή τους.
4. Να διαβιβαστεί επιστολή στις Δ/Κ και Τ.Κ του Δήμου για να ζητηθεί να μας αναφέρουν
τα προβλήματα και τις προτάσεις τους σχετικά με τα κοιμητήριά τους.
5.Ο Δήμος να παρέμβει για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των μνημείων και του χώρου
του Νεκροταφείου γενικότερα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 227/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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