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ΘΕΜΑ: Έγκριση χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης .

Όπως είναι γνωστό στα δημοτικά κοιμητήρια Βέροιας αποτελεί μείζον θέμα η αναζήτηση
των θέσεων ταφής . Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μεταξύ άλλων ενεργειών,
ήδη από τον Ιανουάριο του έτους 2018 σταματήσαμε την χορήγηση παράτασης παραμονής
των ενταφιασμένων στο κοιμητήριο για ένα ή δύο έτη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του
Κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου.

Επίσης είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου σε
δημοτική έκταση του αγροκτήματος Πατρίδας σύμφωνα με την 120/2018 Απόφαση Δ.Σ.

Όπως μας γνωστοποίησε το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου μας με το
αρ.79/14-1-2019 έγγραφο του , εξασφαλίστηκε η προέγκριση για τον εν λόγω χώρο από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ζητήθηκαν οι απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Στο άρθρο 12 του Κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου της πόλης μας με τίτλο «
Τάφοι διαρκούς χρήσης ( ατομικοί-οικογενειακοί) » ,αναγράφεται ....... «Σύμφωνα με το άρθρο
970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτηθεί ιδιωτικό δικαίωμα σε ορισμένο χώρο ταφής (
σύσταση τάφου διαρκούς χρήσης ) για τη δημιουργία τάφου διαρκούς χρήσης , ατομικού ή
οικογενειακού, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος στο Κοιμητήριο. Δεν επιτρέπεται οι τάφοι
διαρκούς χρήσης να υπερβαίνουν το ποσοστό των 25 % επί του συνόλου των τάφων του
Κοιμητηρίου » .

Με την αριθ. 631/2009 Απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε για τον τάφο διαρκούς χρήσης με
δύο θέσεις ταφής το ποσό των 12.000 ευρώ και για τον τάφο διαρκούς χρήσης με μία θέση
ταφής το ποσό των 6.000 ευρώ.

Ύστερα από αρίθμηση των τάφων στα Κοιμητήρια Βέροιας βρέθηκε ότι ο συνολικός
αριθμός είναι περί τους 2.490 τάφους, ενώ ο αριθμός των χαρακτηρισμένων τάφων διαρκούς

χρήσης μιας και δύο θέσεων ταφής , σύμφωνα με την 373/2010 Απόφαση του Δ.Σ. ανέρχεται

σε 511. Ο αριθμός αυτός με την αριθ. 636/2016 απόφαση Δ.Σ. αυξήθηκε σε 541 τάφους

διαρκούς χρήσης. Από το προαναφερόμενο άρθρο 12 του Κανονισμού προκύπτει η

δυνατότητα διάθεσης άλλων 81 τάφων (αριθμός που προκύπτει από το ποσοστό των 25% του
συνόλου των 2490 αφαιρώντας τους υφιστάμενους 541 τάφους).

Με την αριθ. 9/2017 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ.
636/2016 Απόφασης, περί έγκρισης χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς
χρήσης ,καθορίζοντας τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του παραχωρηθέντος τάφου στους
δικαιούχους με τις προβλεπόμενες εις βάρος τους συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των
υποχρεώσεων τους .

Οι αιτήσεις των συμπολιτών μας που έχουν πρωτοκολληθεί για αγορά τάφων διαρκούς
χρήσης και δεν μπορούν να καλυφθούν με την τελευταία απόφαση Δ.Σ. ανέρχονται σε 24 για
αγορά τάφων με μια θέση ταφής και 6 για αγορά τάφων με δύο θέσεις ταφής.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση χαρακτηρισμού και παραχώρησης 30
ατομικών- οικογενειακών τάφων διαρκούς χρήσης . Επίσης όσον αφορά τον τρόπο και
χρόνο πληρωμής των τάφων αλλά και την διαδικασία αναγκαστικής εκταφής στους μη
τηρούντες τις υποχρεώσεις τους ,ισχύει η αριθ. 9/2017 απόφαση Δ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα ακολουθήσει εκταφή των ταφέντων
πέραν της πενταετίας , των οποίων οι συγγενείς δεν υπέβαλαν αιτήσεις παραχώρησης τάφου
διαρκούς χρήσης καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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