ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 73 / 2012.
Περίληψη
Εισήγηση για «Χωροθέτηση της επέκτασης του
υφιστάμενου νεκροταφείου εντός του αριθμ. 434
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τριποτάμου».
Σήμερα στις 05-11-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ και σε συνεχόμενες
συνεδριάσεις στις 06-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄ (ματαίωση) και στις
13-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 31-10-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 8 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

1

Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου

Σημείωση:
1) Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.74/2012 απόφασης.
2) Ο Αριστομένης Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση της αριθμ.78/2012 απόφασης.
3) Ο Δημήτριος Δάσκαλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.82/2012 απόφασης.
4) Τα μέλη Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Γεώργιος Μιχαηλίδης & Βασίλειος Παπαδόπουλος
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.83/2012 απόφασης.
5) Η συνεχόμενη συνεδρίαση της 06-11-2012, για τη συζήτηση του 2ου & 5ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, λόγω έλλειψης απαρτίας (απουσίαζαν τα μέλη Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημητρούλα Γκέκα &
Δημήτριος Δάσκαλος), ματαιώθηκε και ορίστηκε νέα για τις 13-11-2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00΄.
6) Στη συνεχόμενη συνεδρίαση της 13-11-2012 και στη συζήτηση του 5ου & 2ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, που ελήφθησαν αντίστοιχα οι αριθμ. 84/2012 & 85/2012
αποφάσεις, απουσίαζαν οι κ.κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου,
Δημητρούλα Γκέκα & Δημήτριος Δάσκαλος.

................................................................…………………….……………………….......
Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή
να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, εισηγούμενος το 1ο έκτακτο
θέμα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 05-11-2012 Εισηγητικό Σημείωμα του
Νικολάου Μωϋσιάδη - Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Συγκοινωνιών καθώς
και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, με το οποίο καλείται η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής να αποφασίσει για τη «Χωροθέτηση ή μη της επέκτασης του υφιστάμενου
νεκροταφείου εντός του αριθμ. 434 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τριποτάμου»
και το οποίο έχει ως εξής:
«Με την υπ΄αριθμ. 206/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε καταρχήν, η αγορά του υπ΄αριθμ. 434 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.375 τ.μ., του
Αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Φωτιάδη
Πέτρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτός για την επέκταση των Νεκροταφείων της
Τοπικής Κοινότητας, τα οποία βρίσκονται στο όμορο αγροτεμάχιο με αριθμό 435, το οποίο
έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Βέροιας με την 13080/25-9-1975 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής λαμβάνει απόφαση και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για θέματα
χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν.2508/97.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2508/97, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης
26882/5769/98, σε περίπτωση που τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα νεκροταφεία απέχουν
από το όριο του οικισμού απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων, για την ίδρυση τους
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
2) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας στην οποία αναφέρεται
ότι η έκταση δεν δεσμεύεται από απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
3) Υδρογωνοτεχνική μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας.
4) Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
5) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6) Τεχνική έκθεση.
Επειδή το αριθμ. 434 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τριποτάμου βρίσκεται σε
απόσταση 190 μέτρων από το όριο του οικισμού Τριποτάμου και έχοντας υπόψη :
1) Το αριθμ.πρωτ. 744/31-5-2012 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας.
2) Το αριθμ.πρωτ. 16513/24-7-2012 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.
3) Το αριθμ.πρωτ. 1679/ 5-6-2012 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Βέροιας.
4) Το αριθμ.πρωτ. 2278//9-7-2012 εγγράφου της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
5) Το αριθμ.πρωτ. 2952/9-7-2012 εγγράφου της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων.
6) Το αριθμ.πρωτ. 6337/14-6-2012 εγγράφου του Δασαρχείου Βέροιας.
7) Το αριθμ.πρωτ. 4759/21-6-2012 εγγράφου της Δ/νσης Τουρισμού Μακεδονίας-Θράκης.
8) Το αριθμ.πρωτ. 5337/1-2-2012 εγγράφου του γραφείου Νομικών του Δήμου Βέροιας.
9) Το από 30-4-2012 πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων του Δήμου
Βέροιας.
10) Το αριθμ.πρωτ. 3928/5-10-2012 εγγράφου του τμήματος περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού ελέγχου.
11) Το αριθμ.πρωτ. 364211/14653/8-10-2012 εγγράφου της τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ημαθίας.
Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για τη χωροθέτηση ή μη της
επέκτασης του υφιστάμενου νεκροταφείου εντός του υπ΄αριθμ. 434 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος Τριποτάμου».

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας &
Συγκοινωνιών Νικόλαος Μωϋσιάδης, που εισηγείται το θέμα.
Νικόλαος Μωϋσιάδης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Συγκοινωνιών: Στις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι και η εισήγηση στο δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων. Το
δημοτικό συμβούλιο με την 206/2012 απόφασή του έχει εγκρίνει την καταρχήν
αγορά του αριθμ. 434 αγροτεμαχίου για την επέκταση των κοιμητηρίων Τριποτάμου.
Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης-Κτηματολογίου-Περιουσίας του Δήμου Βέροιας,
προέβη στη συγκέντρωση των συνημμένων, στο εισηγητικό, εγγράφων που
απαιτούνται για τη νομιμοποίηση της επέκτασης και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας νομιμοποίησης. Με το από 05-11-2012 εισηγητικό μου σημείωμα ζητώ
την έγκριση χωροθέτησης της επέκτασης του υφιστάμενου νεκροταφείου εντός του
αριθμ. 434 αγροτεμαχίου Τριποτάμου και την εισήγηση της Επιτροπής προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κυρία Ανδρεάδου έχετε κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε;
Όλγα Ανδρεάδου, προϊσταμένη τμήματος αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας του
Δήμου Βέροιας: Θέλω να πω ότι για την επέκταση των νεκροταφείων Τριποτάμου
στο αριθμ. 434, όμορο του ήδη υπάρχοντος νεκροταφείου, αγροτεμάχιο, επειδή η
απόσταση του αριθμ. 434 αγροτεμαχίου είναι μικρότερη των 250 μέτρων (190
μέτρα) από τα όρια του οικισμού του Τριποτάμου, όπως αναφέρεται και στο
εισηγητικό σημείωμα, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνταν
και έχουμε τις εγκρίσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης για την αγορά του
αριθμ. 434 αγροτεμαχίου, έγινε η εκτίμηση του ποσού αγοράς από την αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 καθώς και η δέσμευση της δαπάνης και
για την αγορά και για τη σύνταξη των συμβολαίων και εκκρεμεί η εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση της
χωροθέτησης της επέκτασης του νεκροταφείου στο 434 αγροτεμάχιο Τριποτάμου.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Συμφωνείτε στην εισήγηση για «Χωροθέτηση της
επέκτασης του υφιστάμενου νεκροταφείου εντός του αριθμ. 434 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος Τριποτάμου»;
Μέλη: Ναι.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 05-11-2012 Εισηγητικό Σημείωμα του Αντιδημάρχου Πολιτικής
Προστασίας & Συγκοινωνιών Νικολάου Μωϋσιάδη.
2. Τα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν το ανωτέρω εισηγητικό.
3. Τις διατάξεις του Ν.2508/1997 και της Κ.Υ.Α. 26882/5769/30.09.1998 (ΦΕΚ
838/Δ΄/23-10-1998) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση
των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται για τη «Χωροθέτηση της επέκτασης του υφιστάμενου νεκροταφείου
εντός του αριθμ. 434 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τριποτάμου».

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73 / 2012.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τηλέμαχος.Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 15-11-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

