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 ΠΡΟΣ: 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση δυνατότητας χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου του Δήμου Βέροιας 

σε δημοτική έκταση 
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα που έχει προκύψει από την 

πλήρωση των θέσεων ταφής του υφιστάμενου κοιμητηρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου Βέροιας διενήργησαν προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να βρεθεί δημοτικό 
ακίνητο κοντά στην πόλη, με έκταση ικανή να φιλοξενήσει το νέο κοιμητήριο. 

 
Από αυτή την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι ο μοναδικός χώρος που 

ενδεχομένως να μπορεί να φιλοξενήσει το νέο κοιμητήριο και ταυτόχρονα να είναι κοντά 
στην πόλη, βρίσκεται βορειοδυτικά του Εργοχωρίου, εντός του αγροκτήματος Πατρίδας 
και πλησίον στο όριο αυτού με το αγρόκτημα Βέροιας. 

 
Η εν λόγω έκταση, που αποτυπώθηκε στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό 

διάγραμμα, αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
Πατρίδας και είναι ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει έκταση 
90 στρέμματα και από άποψη μεγέθους υπερκαλύπτει την ανάγκη για χωροθέτηση νέου 
κοιμητηρίου. 

 
Προκειμένου όμως ο Δήμος να εξασφαλίσει την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια, 

την έγκριση δηλαδή με Προεδρικό Διάταγμα Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, απαιτούνται 
σειρά εγκρίσεων και μελετών που θα αποδείξουν την καταλληλότητα του χώρου αφενός 
και αφετέρου θα αποτελέσουν συστατικά στοιχεία του φακέλου που θα αποσταλεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική έγκριση και την έκδοση του αντίστοιχου 
Προεδρικού Διατάγματος. 
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Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
1. Εγκρίνει ή όχι την εκκίνηση όλων των απαραίτητων ενεργειών – διαδικασιών 

από τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα 
χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου στο συγκεκριμένο χώρο 

2. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για τον ανωτέρω σκοπό. 

 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

Δόμησης και Περιουσίας 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
 
 
 
 

Αριστομένης Λαζαρίδης 
 

 

 

Συνημμένα: 

Τοπογραφικό Διάγραμμα 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Αρχείο 
2. Φ. Νέο Κοιμητήριο Βέροιας 

 


