Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:5/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:18/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 3 του
µήνα Μαίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.10014/29.4.11
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2)Στραγαλινός Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Μεσσήνη Κερασούλα
5)Γεωργάκης Βασίλειος
6)Σίδερης Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σάντα
∆ήµου Λευκάδας.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2.Ρεκατσίνας Σπύρος
3.Μελάς Βασίλης

Ευτυχία, Υπάλληλο

του

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση της Επιτροπής ,σχετικά µε την αρ.32/2011 απόφαση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας σχετικά µε λήψη µέτρων για την
ανεξέλεγκτη κατασκευή από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια και Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι µε το αρ.πρ.379/13-4-11
υπηρεσιακό της σηµείωµα ,η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας υπέβαλε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής , την αρ.32/2011 απόφασή της σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
ανεξέλεγκτη κατασκευή από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας.
Με αυτή της την απόφαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας εισηγείται στην Επιτροπή
τα εξής:
«Για τις εργασίες που γίνονται από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, να χορηγείται άδεια από την Τ.Υ. του ∆ήµου, στην
οποία θα αναφέρεται το είδος των εργασιών, οι διαστάσεις του µνηµείου και ο χρόνος
αποπεράτωσης του έργου.
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.
Να τοποθετηθούν πινακίδες στις εισόδους των νεκροταφείων αρµοδιότητας
της ∆/Κ Λευκάδας, για ενηµέρωση των πολιτών για την παραπάνω απόφαση».

Κατόπιν αυτών η Πρόεδρος προτείνει τα παρακάτω:
1.Για τις εργασίες που γίνονται από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, να χορηγείται άδεια από την Τ.Υ. του ∆ήµου, 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 ∆/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 ∆/Κ και Τ.Κ του ∆ήµου για να ζητηθεί να µας
αναφέρουν τα προβλήµατα και τις προτάσεις τους σχετικά µε τα κοιµητήριά τους.
5.Ο ∆ήµος να παρέµβει για τον καθαρισµό και ευπρεπισµό των µνηµείων και του
χώρου του Νεκροταφείου γενικότερα.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Οµόφωνα

αποφάσισε

να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό συµβούλιο τα παρακάτω:
1.Για τις εργασίες που γίνονται από ιδιώτες ή εργολάβους στα νεκροταφεία της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, να χορηγείται άδεια από την Τ.Υ. του ∆ήµου, 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 ∆/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 ∆/Κ και Τ.Κ του ∆ήµου για να ζητηθεί να µας
αναφέρουν τα προβλήµατα και τις προτάσεις τους σχετικά µε τα κοιµητήριά τους.
5.Ο ∆ήµος να παρέµβει για τον καθαρισµό και ευπρεπισµό των µνηµείων και του
χώρου του Νεκροταφείου γενικότερα.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

