ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 54/2018
Περίληψη
Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης του κανονισμού
λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας.
Στη Βέροια, σήμερα, 24/10/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 15/19-10-2018 πρόσκληση
της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα εφτά (7):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ ΤΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στο
συμβούλιο ότι:
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 83 και της παρ. στ΄ του αρθρ.82 του Ν.3852/2010,
σε συνδυασμό με αυτές του αρ. 79 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), προβλέπει ότι εάν μια κανονιστική
διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια μιας τοπικής κοινότητας, η δημαρχιακή επιτροπή
(Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) διαμορφώνει την εισήγησή της μετά από γνώμη του οικείου τοπικού
συμβουλίου.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του
Αντιδημάρχου Βασίλειου Παπαδόπουλου της, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Α.Ν.
582/1968 είναι υποχρεωτική η έκδοση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των δημοτικών
κοιμητηριών μετά την δημιουργία των Καλλικρατικών Δήμων.
Με την αρ. 104/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καλείται ο Δήμος Βέροιας να εκδώσει νέο Κανονισμό
Λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηριών.
Επομένως προτείνουμε ο σύμφωνα με την αρ. 183/2012 απόφαση του Δ.Σ. υπάρχων
Κανονισμός του Κοιμητηρίου Βέροιας να επεκταθεί σε όλα τα κοιμητήρια του δήμου με την
αναγκαία τροποποίηση του άρθρου 2 ( Χώροι ευθύνης ) ως εξής :
 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλα τα Κοιμητήρια του
Δήμου Βέροιας,

καθώς και κάθε άλλης φράσης του Κανονισμού που αναφέρει Κοιμητήριο Βέροιας
σε κοιμητήρια του Δήμου Βέροιας και καταργείται η φράση στο άρθρο 31 που προβλέπει ότι
«...Ο κανονισμός Λειτουργίας του κοιμητηρίου της πόλης της Βέροιας θα επεκταθεί στις
υπόλοιπες δημοτικές και τοπικές κοινότητες, όταν θα υπάρχουν οι κτιριακές προϋποθέσεις για την
εφαρμογή τους ».

Επίσης, καθ’ υπόδειξη του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
 στη παράγραφος 1) του άρθρου 8 ( Ταφή), προστίθεται περίπτωση Δ) ως εξής :
 Δ) κάθε θανούσα/ών στην περιφέρεια του Δήμου. διότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Α.Ν. 582/68, οι Δήμοι υποχρεούνται να παραχωρούν χώρο για ενταφιασμό παντός θανόντος
δημότη ή παντός άλλου θανόντος στην περιφέρεια τους ανθρώπου και επίσης πρέπει να
καταργηθεί
 το εδάφιο γ) της παραγράφου 2) του άρθρου 22
 και η παράγραφος 3) του άρθρου 26.
Επί πλέον στην αρχή της 1ης παραγράφου του άρθρου 7 ( Τάφοι –Ταφικά τμήματα) του
Κανονισμού θα πρέπει να αναγραφεί :
 η παρούσα παράγραφος ισχύει μόνο για το κοιμητήριο της Βέροιας
και να τροποποιηθούν για το Κοιμητήριο Βέροιας οι κατηγορίες τάφων ανά τομείς, διότι
διαπιστώθηκε διαφορά κατηγορίας με την υπάρχουσα κατάσταση στους τομείς του Κοιμητηρίου.
Συγκεκριμένα προτείνεται να ονομαστεί ο τομέας πίσω από το οστεοφυλάκειο Α4 και να είναι
κατηγορίας Β΄. Επίσης Β΄ κατηγορίας προτείνεται και ο Α1 που θα περιλαμβάνει και το χώρο
πίσω από τα στρατιωτικά . Γ΄ κατηγορίας προτείνεται ο τομέας Γ1, καθώς και οι δύο τελευταίες
σειρές προς την περίφραξη και παράλληλα προς αυτήν των Α1 και Β1 .Ύστερα από την πρόταση
τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου γίνονται :
 Τα ταφικά τμήματα Α2,Α3,Β2,Β3 χαρακτηρίζονται ως Α΄ ζώνη.
 Τα ταφικά τμήματα Α1,Α4,Β1,Γ2 χαρακτηρίζονται ως Β΄ ζώνη (πλην των δύο
τελευταίων σειρών των Α1 και Β1).
 Τα ταφικά τμήματα Γ1,Γ3 και οι δύο τελευταίες σειρές των Α1 και Β1
χαρακτηρίζονται ως Γ΄ ζώνη.
Ακόμα στο άρθρο 9,(Παράταση Ταφής),προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 7,ως εξής :
 « 7. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες των
Κοιμητηρίων σταματούν να δίδονται παρατάσεις ταφής »
στο άρθρο 16 (Ανακομιδή οστών – Εκταφή) ,στη παράγραφο 10 «Εάν κατά τη διενέργεια
της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, τότε σταματά η
διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραμένει ατελώς για ένα επιπλέον χρόνο. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται μέχρι την πλήρη αποστέωση του νεκρού.», προτείνεται τροποποίηση της φράσης
«σταματά η διαδικασία εκταφής και ο νεκρός παραμένει» με την φράση, « ο νεκρός, είτε
μεταφέρεται σε άλλη θέση (μεγάλος βαθμός αποστέωσης), είτε παραμένει στην ίδια θέση (μικρός
βαθμός αποστέωσης)και στις δύο περιπτώσεις» και επομένως η παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως
εξής:
 «Εάν κατά τη διενέργεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει
πλήρης αποστέωση, τότε ο νεκρός, είτε μεταφέρεται σε άλλη θέση (μεγάλος βαθμός
αποστέωσης), είτε παραμένει στην ίδια θέση (μικρός βαθμός αποστέωσης) και στις δύο
περιπτώσεις ατελώς για ένα επιπλέον χρόνο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι την πλήρη
αποστέωση του νεκρού».
και στο άρθρο 18 (Αναγκαστικές Εκταφές), στην παράγραφο 1, αντικαθίσταται η φράση «
τριών (3) μηνών » με την φράση « ενός (1) μηνός » και στην παράγραφο 3, η φράση «ένα (1)
μήνα » με την φράση « δεκαπέντε (15) μέρες» και επομένως οι παράγραφοι γίνονται:
Παράγραφος 1,
 «Εάν μετά τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής ή της νόμιμης επιπλέον
παραμονής του νεκρού και την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση των
συγγενών από το Γραφείο Εσόδων δεν ενδιαφερθεί κανείς, το Κοιμητήριο προχωρεί σε
αναγκαστική ανακομιδή –τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου- χωρίς την παρουσία συγγενών και τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήριο».
και παράγραφος 3,
 «Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο η εύρεση και
ενημέρωση των συγγενών και εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη λήξη της
υποχρεωτικής πενταετούς ταφής ή της παράτασης ταφής του νεκρού, συντάσσεται από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατάλογος αναγκαστικών εκταφών, οι οποίες για να διενεργηθούν

πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του Δημάρχου και η τοιχοκόλληση του καταλόγου στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανές σημείο του κοιμητηρίου τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
μέρες πριν την τέλεσή τους».
Καλούνται οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό του
Κοιμητηρίου Βέροιας να συμφωνήσουν για όσα θέτει το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης και να προτείνουν τυχόν τροποποιήσεις για τα υπόλοιπα του Κανονισμού
που αφορούν τις ιδιαιτερότητες των κοιμητηρίων τους.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Τζήμα: Όσον αφορά το άρθρο 18 (αναγκαστικές εκταφές) θα ήθελα να προτείνω μετά τη
λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της νόμιμης επιπλέον παραμονής του νεκρού και παρέλευση ενός
(1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση των συγγενών, να προστεθεί για τους κατοίκους
εξωτερικού να ισχύει το τρίμηνο.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το
από
31-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Βασίλειου
Παπαδόπουλου.
2. Τις απόψεις των μελών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 & 89 του Ν.3852/2010, καθώς και την αρ. 79 του
Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη γνώμη του υπέρ των προτεινόμενων τροποποιήσεων επί του κανονισμού
Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Βέροιας, όπως αυτές διατυπώνονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου στην εισήγηση της παρούσας με την εξής προσθήκη:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 (αναγκαστικές εκταφές) μετά τη φράση «και την
παρέλευση ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση των συγγενών» να προστεθεί η φράση
«και τριών (3) μηνών για όσους συγγενείς διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2018.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ ΤΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 25-10-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

