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Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ.
∆ηµόπουλο Νικόλαο, ως Πρόεδρο, Σπιθούρη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, Αχλαδιανάκη Εµµανουήλ,
∆αγκωνάκη Ευστράτιο, Καµπιτάκη Κων/νο, Καραντινό Γιώργο, Κασαπάκη Μιχάλη, Κλάδο
Βασίλη, Παρασύρη Γιώργο, Συντυχάκη Εµµανουήλ και Σχοιναράκη Αγγελική.
Ουδενός απόντος.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 4/3/2013 ΗΜΕΡΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µ.µ
Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ.29454/28.2.2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
παρούσες είναι και οι γραµµατείς της επιτροπής υπάλληλοι του ∆ήµου Μαρία Σφακιανάκη και
Στέλλα Πιλάτου.
Η Οικονοµική Επιτροπή βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.Θέµα 60ο: «∆ηµόσια διαβούλευση για τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 20 της 514/2003
Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί : Κανονισµού λειτουργίας των ∆ηµοτικών
Κοιµητηρίων Ηρακλείου ».
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής την αριθµ.πρωτ.22929/14-2-2013
εισήγηση-πρόταση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων για τροποποίηση της παρ.4 του
άρθρου 20 της 514/2003 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί : Κανονισµού λειτουργίας των
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Ηρακλείου και η οποία έχει ως εξής :
“ Στο άρθρο 20 «∆ιοίκηση ∆ιαχείριση Καταστηµάτων» της 514/2003 Α.∆.Σ. περί Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Ηρακλείου, και συγκεκριµένα στην §1 αυτού, ορίζεται
ότι τα καταστήµατα και οι βοηθητικοί χώροι των Κοιµητηρίων ανήκουν στη ∆ηµοτική
Περιουσία του ∆ήµου Ηρακλείου και η εκµετάλλευση τους γίνεται από το ∆ήµο Ηρακλείου.
Ειδικότερα, οι § 2 και 3 του ίδιου άρθρου ορίζουν ότι τόσο η εκµετάλλευση της αίθουσας
δεξιώσεων, του κυλικείου, των ανθοπωλείων, των καταστηµάτων µίνι µάρκετ κ.λπ. που
βρίσκονται εντός των χώρων των Κοιµητηρίων, όσο και η καθαριότητα των τάφων και η αφή
των κανδηλίων, δύνανται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παραχωρηθούν σε
ιδιώτες µε τις νόµιµες διαδικασίες (και µε αυτόν τον τρόπο λειτουργούν σήµερα). Αντίθετα, στην
περίπτωση των ψυκτικών θαλάµων (§4 του ίδιου άρθρου), αναφέρεται ρητά ότι για τη λειτουργία
των ψυκτικών θαλάµων φέρει την ευθύνη η Υπηρεσία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων, χωρίς να
υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφέρουµε ότι από το πρώτο έτος λειτουργίας του Νέου
Κοιµητηρίου έως σήµερα βρίσκονται έτοιµοι προς χρήση έξι (6) ψυκτικοί θάλαµοι, οι οποίοι
µάλιστα συντηρούνται σε ετήσια βάση, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ποτέ λειτουργήσει λόγω
έλλειψης του απαραίτητου για την επίβλεψη της λειτουργίας τους προσωπικού, παρά το γεγονός
ότι έχει οριστεί και τέλος παραµονής νεκρού σε ψυκτικό θάλαµο, το οποίο ανέρχεται στα 50€
ηµερησίως (703/2007 Α.∆.Σ.).
Παράλληλα, σας επισηµαίνουµε ότι στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια πραγµατοποιούνται
ενταφιασµοί 365 µέρες το χρόνο συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και εορτών, µε αποτέλεσµα
µέχρι σήµερα, ανεξάρτητα από την έλλειψη προσωπικού , να µην έχει κριθεί αναγκαία η
λειτουργία τους. Εν τούτοις το τελευταίο χρονικό διάστηµα η υπηρεσία δέχεται, προφορικά,
αιτήµατα δηµοτών να λειτουργήσουν οι ψυκτικοί θάλαµοι και τούτο διότι έχουν παρατηρηθεί
αντιδράσεις ενοίκων πολυκατοικιών για την παραµονή των νεκρών σε διαµερίσµατα , µε
αποτέλεσµα να ζητούν όλο και περισσότεροι δηµότες η παραµονή των νεκρών τους να γίνεται
στους ψυκτικούς θαλάµους. Ταυτόχρονα η διαθεσιµότητα των ψυκτικών θαλάµων στα
νοσοκοµεία της πόλης µας εµφανίζεται περιορισµένη για να καλύψει τις ανάγκες του ∆ήµου
µας . Τέλος θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αχρησία αυτών εν τέλει θα οδηγήσει στην µείωση
της αξίας τους , ενώ ο ∆ήµος χάνει έσοδα από τα οποία θα µπορούσε να αναβαθµίσει τη
λειτουργία του νεκροταφείου.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η λειτουργία των έξι (6) ψυκτικών θαλάµων του Νέου
Κοιµητηρίου κρίνεται επιτακτική. Θα πρέπει λοιπόν να δίδεται η δυνατότητα , εφόσον δεν
υπάρχει το κατάλληλα εξειδικευµένο για την επίβλεψη της λειτουργίας τους προσωπικό, να
µπορεί να ανατίθεται η λειτουργία αυτών µε παραχώρηση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µετά από
διαγωνισµό. Έτσι προτείνουµε την τροποποίηση της §4 του Άρθρου 20 της 514/2003 Α.∆.Σ. περί
Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Ηρακλείου, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα λειτουργίας των ψυκτικών θαλάµων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατόπιν
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εξειδικεύει τους όρους και µε τις νόµιµες
διαδικασίες.
Θα πρέπει λοιπόν η παράγραφος 4 του άρθρου 20 να τροποποιηθεί και να διαµορφωθεί ως
ακολούθως: «4. Η υπηρεσία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων θα έχει την ευθύνη για τη
λειτουργία των ψυκτικών θαλάµων. Μετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
εκµετάλλευση τους θα µπορεί να παραχωρείται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τη νόµιµη
διαδικασία και τον απαράβατο όρο µε την παραχώρηση αυτή να αναλαµβάνουν τη συντήρηση
και τη φύλαξη των χώρων που θα παραχωρηθούν».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος προτείνει την έναρξη διαβούλευσης για 10 ηµέρες µε τους
αρµόδιους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς και πολίτες, προκειµένου να υποβληθούν
παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά µε το θέµα.
Η πρόταση του κ.Προέδρου έγινε δεκτή από τα µέλη της Επιτροπής, εκτός των κ.κ
Κασαπάκη, Συντυχάκη και Καµπιτάκη, που διαφωνούν µε την εισήγηση και καταψηφίζουν και
στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την
αριθµ.πρωτ.22929/14-2-2013 εισήγηση-πρόταση του Τµήµατος ∆ηµοτικών
Κοιµητηρίων.
2. Την 514/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί “Κανονισµού λειτουργίας των
∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Ηρακλείου” .
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Θέτει σε δηµόσια διαβούλευση για 10 ηµέρες µε τους αρµόδιους κοινωνικούς και
επαγγελµατικούς φορείς και πολίτες , την αριθµ.πρωτ.22929/14-2-2013 εισήγηση-πρόταση του
Τµήµατος ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων για τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 20 της 514/2003
Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί : Κανονισµού λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων
Ηρακλείου.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, θα συζητήσει το θέµα και τις τυχόν παρατηρήσεις
και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ Κασαπάκης, Συντυχάκης και Καµπιτάκης, διαφωνούν µε την
εισήγηση και καταψηφίζουν .Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Τα Μέλη
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για ∆ηµοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 5/3/2013
Η Γραµµατέας

