ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Ioυνίου του έτους 2015
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
177/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-6-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
177/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
18/11-6-2015
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της τροποποίησης του κανονισμού
λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 12911/5-6-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
επί της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου Καρδίτσας
αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθμ. 417/1976 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας περί κανονισμού
λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 56/1979
όμοια και ισχύει
2. Την εισήγηση της αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία κατ'αρχήν
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αντικατάστασης του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του
δημοτικού νεκροταφείου δεδομένης της μεγάλης παλαιότητάς του. Ήδη η αρμόδια υπηρεσία
βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης νέου κανονισμού, όπως ανέφερε η κ. αντιδήμαρχος, η
οποία ζήτησε από όλες τις παρατάξεις και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβάλουν
προτάσεις και παρατηρήσεις επ'αυτού.
Η δημοτική αρχή όμως για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν με την αφή
κανδηλιών και την περιποίηση τάφων προτείνει την τροποποίηση του υπάρχοντος
κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 στην
παράγραφο Ε', αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο “Δια την αφήν .......... 600 ετησίως”, ως εξής:
“Το δικαίωμα διαχειρίσεως της αφής κανδηλιών ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος δύναται να
αναθέτει σε ιδιώτη με ανοικτή δημόσια πρόσκληση, την δυνατότητα να αναλαμβάνει την αφή
κανδηλιών και την περιποίηση των τάφων, αποκλειστικά και μόνο για όσους δημότες
επιθυμούν να αναθέτουν σε τρίτο το άναμμα κανδηλιού σε τάφο οικείου τους. Ο ιδιώτης που
θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την παραπάνω υπηρεσία θα αναλάβει και τον καθαρισμό
του χώρου του κοιμητηρίου καθώς και να καταβάλει ένα τίμημα στο Δήμο. Οι όροι της
παραπάνω συνεργασίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα
περιλαμβάνει το κόστος της υπηρεσίας που θα παρέχεται από τον ανάδοχο στο Δημότη
καθώς και τις υποχρεώσεις καθαρισμού και το ελάχιστο τίμημα που θα καταβάλει στο Δήμο”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της τροποποίησης του
κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν οι
δημοτικού σύμβουλοι κ.κ Μπακαλάκου, Κολοκύθα, Τάντος, Τίκας, Ψημμένος και Βαρελάς,
ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Κρανιάς και Παπαδημητρίου
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας, όπως ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ.
417/1976 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.
56/1979 όμοια και ισχύει.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 στην παράγραφο Ε', αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο “Δια την
αφήν .......... 600 ετησίως”, ως εξής:
“Το δικαίωμα διαχειρίσεως της αφής κανδηλιών ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος δύναται να ανα θέτει σε ιδιώτη με ανοικτή δημόσια πρόσκληση, την δυνατότητα να αναλαμβάνει την αφή
κανδηλιών και την περιποίηση των τάφων, αποκλειστικά και μόνο για όσους δημότες επιθυμούν να αναθέτουν σε τρίτο το άναμμα κανδηλιού σε τάφο οικείου τους. Ο ιδιώτης που θα
αναλάβει να πραγματοποιήσει την παραπάνω υπηρεσία θα αναλάβει και τον καθαρισμό του
χώρου του κοιμητηρίου καθώς και να καταβάλει ένα τίμημα στο Δήμο. Οι όροι της παρα πάνω συνεργασίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πε-

ριλαμβάνει το κόστος της υπηρεσίας που θα παρέχεται από τον ανάδοχο στο Δημότη καθώς
και τις υποχρεώσεις καθαρισμού και το ελάχιστο τίμημα που θα καταβάλει στο Δήμο”.
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ'αριθμ. 417/1976 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρδίτσας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 56/1979 όμοια
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Κρανιάς και Παπαδημητρίου

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
177/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

