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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Απιθ. Αποθ. 15/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό 3ηρ /20-01-2021 Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ
Επιηποπήρ ηος Δήμος Ζακύνθος.
ΘΕΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηιμών αξίαρ ηάθων»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκ. πξση. 854/15-01-2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα
κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
3.- Σπίλνο Νηθήηαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
5.- Καξαθάο Σσηήξηνο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
2.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
3.- Κόθιαο Φώηηνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Α. Μαξηλάθεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Καθοπιζμόρ ηιμών αξίαρ ηάθων» ζέηεη ππόςε
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Ν. Αξβαληηάθε ε
νπνία έρεη σο θάησζη:
Οη ηάθνη νη νπνίνη πιένλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θη έρνπλ απνπνηεζεί ηνπ
δηθαηώκαηνο ρξήζεο απηώλ νη θιεξνλόκνη, κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε λένπο ρξήζηεο.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνύ λεθξνηαθείσλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, εάλ
ζηνπο ηάθνπο ππάξρνπλ θηίζκαηα, θηγθιηδώκαηα, επηηάθηεο ζηήιεο θιπ., ζα
θαηαβάιιεηαη ε επί πιένλ αμία θαηά ηελ εκέξα ηεο αγνξάο ηνπ ηάθνπ. Ζ ηηκή ζα
θαζνξίδεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Σην 1ν λεθξνηαθείν ηεο πόιεο ηεο Εαθύλζνπ, νη δηθαηνύρνη ησλ ππ’ αξηζκ. Β/101/21
θαη Β/71/38 ηάθσλ, έρνπλ απνπνηεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο απηώλ, θάηη ην νπνίν
έρεη εγθξίλεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηηο ππ’ αξηζκ. 178/2020 θαη 113/2020
απνθάζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε λένπο δηθαηνύρνπο.
Δπεηδή νη αλσηέξσ ηάθνη έρνπλ θηίζκαηα, ζα πξέπεη βάζεη ηεο αλσηέξσ
θαλνληζηηθήο, λα θαζνξίζεηε ηελ επί πιένλ αμία απηώλ. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε
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ππεξεζία καο έρεη πάξεη εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο απηώλ από δύν καξκαξάδεο, όπνπ ν
έλαο καξκαξάο εθηίκεζε ηνλ θάζε ηάθν 200 € θαη ν άιινο 250 €. Καηόπηλ απηνύ
παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Σηε ζπλέρεηα, πήξε ην ιόγν ν θ. πξόεδξνο ν νπνίνο αλέθεξε όηη ππάξρεη αίηεζε
αγνξάο ηνπ ελόο από ηνπο δύν ηάθνπο από ηελ θα Μνπδάθε κε 1.000 € θαη πξόηεηλε
λα δηαηεζεί ηώξα ν έλαο ηάθνο αληί ηνπ πνζνύ ησλ 1.000 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ηέινπο αγνξάο βάζεη ηεο απόθαζεο ησλ ηειώλ) ζηελ θα Μνπδάθε ηεο νπνίαο ην
παηδί είλαη πνιύ άξξσζην θαη ζα απνθαζίζνπκε ζην κέιινλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο
αμίαο ηνπ άιινπ ηάθνπ.
Σηε ζπλέρεηα νθ. Πξόεδξνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ
ζρεηηθά
Η Οικονομική Επιηποπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Oμόθωνα
Αποθαζίζει ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ ππ’ αξηζκ. Β/101/21 ηάθνπ ζε 1.000 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο αγνξάο βάζεη ηεο απόθαζεο ησλ ηειώλ) θαη ν
ηάθνο απηόο λα δνζεί ζηελ θα Μνπδάθε. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ άιινπ
ηάθνπ ζα απνθαζίζνπκε ζην κέιινλ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 15/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νικήηαρ Απεηάκηρ

1.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
2.- Σπίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καξαθάο Σσηήξηνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ
Νικήηαρ Απεηάκηρ
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