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ήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 
συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 07/06-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα (11) 
μελών ήταν παρόντα έντεκα  (11) μέλη δηλαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ  

ΔΑΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ    
ΣΑΜΑΣΗ   
ΝΙΚΟΛΑΟ 

   

ΦΑΛΑΖΙΑ–
ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    
ΚΑΡΑΔΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ     

    

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

    

             ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
          ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
          ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 
          ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισάγει το 
Ημερησίας Διατάξεως θέμα:  
Κοιμητήρια Κοινότητας Μεσολογγίου 
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κληθεί να έρθει στην συνεδρίαση και ο 
κ.Μπάμπης Κιρκινέζος, Διευθυντής της Τπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα Κοιμητήρια, αλλά δεν 
μπορούσε να παραβρεθεί. Η Πρόεδρος συνέχισε την εισήγησή της λέγοντας ότι από την αρχή της 
θητείας ως υμβούλιο Κοινότητας έχουμε λάβει δύο έγγραφα της Τπηρεσίας (υπ’αριθμ. πρωτ. 
17520/24-09-2019 και υπ’αριθμ. 20677/06-11-2019) τα οποία μας πληροφορούν ότι τα 
νεκροταφεία της πόλης έχουν γεμίσει και υπάρχει άμεση ανάγκη για αγορά αγροτεμαχίου για την 
δημιουργία νέου νεκροταφείου. Μετά από συζήτηση με την Τπηρεσία και αφού διατυπώθηκαν οι 
απόψεις της για τον τρόπο διαχείρισης του νέου νεκροταφείου αλλά και των υπαρχόντων, υπήρξε 
αυτοψία της Προέδρου σε όλα τα νεκροταφεία την Σετάρτη 6 Νοεμβρίου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η 
κατάστασή τους  χρήζει πολλών και άμεσων βελτιώσεων. Η Πρόεδρος έδειξε φωτογραφικό υλικό στον 
προτζέκτορα. Εκτός από τα αμέσως επείγοντα τα οποία θα δρομολογηθούν να γίνουν (αλλαγή βάνας 
σε κάποιο σημείο που τρέχει το νερό, καθαρισμός καλαμιών στον δρόμο προς Άη Γιάννη, 
υπογειοποίηση της άρδευσης, καθαρισμός), οφείλουμε να συζητήσουμε τι στοιχεία πρέπει να έχει ο 
κανονισμός των Κοιμητηρίων ώστε το νέο Κοιμητήριο να μην έχει την μορφή των δύο σημερινών. Ο 
ισχύων κανονισμός είναι του 1991 και είχε σταλεί σε όλα τα μέλη του υμβουλίου Κοινότητας προς 
γνώση τους. Η Πρόεδρος πρότεινε το εξής: Μετά από συζήτηση με την Τπηρεσία του Δήμου Ιερής 
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Πόλης Μεσολογγίου και με βάση τις προτάσεις της οι οποίες χωρίζονται σε σενάρια, και με βάση το 
γεγονός ότι η δημιουργία ενός νέου κοιμητηρίου δημιουργεί δαπάνη περίπου 250.000 ευρώ, μια 
δαπάνη που προκύπτει κάθε περίπου 20 χρόνια, η Πρόεδρος πρότεινε στον νέο Κανονισμό 
Κοιμητηρίων να μην υπάρχει η δυνατότητα “αγοράς” τάφου εν ζωή (παραχώρησης χρήσης 
επ’αόριστον). Με τον τρόπο αυτό δεν θα ξαναχρειαστεί να δημιουργηθεί νέο Κοιμητήριο, επομένως θα 
λυθεί το θέμα για πάντα. υνέχισε προτείνοντας να δημιουργηθούν οστεοφυλάκεια και στα 
υπάρχοντα νεκροταφεία και στο νέο. Η χρήση ενός τάφου να οριστεί στα εννέα (9) χρόνια. Εν 
συνεχεία να γίνεται εκταφή και να πηγαίνει σε οστεοφυλάκειο.  Να υπάρξει χωροθέτηση με 
συγκεκριμένο πλάτος διαδρόμων. Η ύδρευση να είναι υπογειοποιημένη. Να υπάρξει συγκεκριμένο 
πλάτος και μήκος των τάφων. Να γίνει άμεση δενδροφύτευση τόσο περιμετρικά όσο και στους 
διαδρόμους. Να απαγορευτούν οι κατασκευές (τέντες κλπ). Να υπάρξει μέριμνα για τα ιστορικά 
μνημεία εντός των Κοιμητηρίων. Άποψη της Προέδρου είναι ότι η καθαριότητα των Κοιμητηρίων 
μπορεί να καλύπτεται από την αρμόδια υπηρεσία και δεν χρειάζεται η ανάθεση σε εργολάβο. ε 
περίπτωση όμως που ο καθαρισμός δίνεται σε εργολάβο, να υπάρξει πρόβλεψη επιτροπής που θα 
παραλαμβάνει και θα ελέγχει αν έγινε ο καθαρισμός. 
 
τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου καθώς και παρεβρισκόμενοι στο κοινό.  
Δύο μέλη του υμβουλίου, ο Γιώργος Καραδήμας και η Άντα Φαλαζιά, πρότειναν να παραμείνει η 
παραχώρηση χρήσης τάφων επ’ αόριστον. Ο Βασίλης πυρόπουλος, πρόεδρος του 

Εμποροβιομηχανικού υλλόγου, πρότεινε να υπάρξει πρόβλεψη στον κανονισμό, οι τεχνίτες που 
αναλαμβάνουν τις όποιες κατασκευές μέσα στα Κοιμητήρια να είναι πιστοποιημένοι με τις νόμιμες 
αδειοδοτήσεις. Τπήρξε πρόταση για συζήτηση του θέματος της καύσης των νεκρών, από τον κ. Γιάννη 
Κανή. Δεν έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο Γραμματέας της συνεδρίασης ανέφερε τα 
χρηματικά ποσά που ισχύουν αυτή την στιγμή στα νεκροταφεία. 
Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι το υμβούλιο 
Κοινότητας δεν μπορεί να αποφασίσει αλλά μονάχα να προτείνει προς το Δημοτικό υμβούλιο την 
αλλαγή του υπάρχοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων.  
 
  Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Προτείνει την αλλαγή του Κανονισμού των Κοιμητηρίων. Προτείνει προς το Δημοτικό 
υμβούλιο την ιεράρχηση του θέματος ως απολύτως επείγον και σημαντικό.  

 

  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
2. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση της Προέδρου. Μειοψήφησαν η Ανδριαννή Φαλαζιά 

και ο Γιώργος Καραδήμας.  
3. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή τους 

καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    21 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  12 – 11 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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