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        ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

    Αριθ. Απόφ.    10/2015       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/11-03-2015  συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για ορισμό 
προτεινόμενων θέσεων για τη μεταφορά 
νεκροταφείου στη Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας».

 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11 Μαρτίου του 2015, ημέρα της

εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  14.30μ.μ,   συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ζίτσας,  ύστερα  από  την  αριθμ.  3751/06-03-2015   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα επτά  (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος

2. Μπότσιου Δήμητρα

3.  Λάμπρου Δημήτριος
4. Γκουγιάννος Ευάγγελος
5. Μιχάλης Στέφανος
6. Λεοντίου Κωνσταντίνος

7. Ματσάγκας Εμμανουήλ

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα.
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του 
παραπάνω θέματος και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος. 
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και εισέρχεται αμέσως στη 
συζήτησή του. 
 Επί του 4  ου    θέματος της προ  ημερήσιας διάταξης : 

Έχοντας υπόψη:



 Την  υπ’  αριθ 07/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ Πετσαλίου, όπου
αναφέρονται  οι  λόγοι  αναγκαιότητας  της  μεταφοράς  του  νεκροταφείου  της  Τ.Κ
Πετσαλίου (υπερκορεσμός   λόγω μικρής  χωρητικότητας,  λόγοι  υγιεινής,  έλλειψη
στοιχειωδών υποδομών).

 Την υπ΄ αριθ 13/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ Πετσαλίου όπου
προτείνονται δύο (2) θέσεις ως κατάλληλες για την μεταφορά του συγκεκριμένου
νεκροταφείου:
1. Τοποθεσία « Παλιούρι» και
2. Τοποθεσία « Αγ. Νικόλαος» 

 Το  ΦΕΚ  225Α -1968  όπου  ορίζεται  ότι  το  κοιμητήριο  πρέπει  να  ιδρύονται  σε
περιοχές  εκτός  οικισμού   (ενώ  το  υφιστάμενο  κοιμητήριο  βρίσκεται  εντός  του
οικισμού).

 Το ΦΕΚ 284Α -1980 όπου ορίζονται  οι αποστάσεις για την ίδρυση κοιμητηρίων
είναι:

 250μ από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού.
 100μ από μεμονωμένες κατοικίες.
 100μ από φρεάτια.
 50μ από πηγές πόσιμου νερού.
 1.500μ από νοσοκομείο και κλινικές και
 Να  βρίσκονται  σε  καλά  αποστραγγιζόμενες  περιοχές  και  σε  καλά

αεριζόμενες θέσεις .
           Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Συμφωνεί με  τις προτεινόμενες δύο (2) θέσεις « Παλιούρι » και « Αγ Νικόλαο» οι
οποίες  κρίνονται  κατάλληλες  για  τη  μεταφορά  του  συγκεκριμένου  νεκροταφείου
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ 13/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πετσαλίου και
παραπέμπει  το ανωτέρω θέμα στο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης..

                     H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2015

            Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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