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Εισηγητικό Σημείωμα
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του
Δήμου Βέροιας, εντός του χώρου των κοιμητηρίων προβλέπονται κατάλληλα
διαμορφωμένοι χώροι προκειμένου να τοποθετούνται εντός αυτών τα οστά των
τεθνεώτων εφόσον αυτό το αιτούνται οι συγγενείς τους, είτε ως αποτέλεσμα των
αναγκαστικών εκταφών (κατά το άρθρο 18 του ίδιου κανονισμού). O χώρος που
υπάρχει στα κοιμητήρια Βέροιας δεν επαρκεί.
Σήμερα στο οστεοφυλάκειο των Κοιμητηρίων, που χωρίζεται σε 4 τμήματα
φυλάσσονται πλέον των 10.000 οστεοθηκών ( διαστάσεων 30Χ30Χ50). Επί πλέον για
τις ανάγκες φύλαξης των οστών χρησιμοποιείται υπόγειο, όπου έχουν μεταφερθεί
οστεοθήκες, καθώς και οστά αναγκαστικών εκταφών παρελθόντων ετών,
αποθηκευμένα σε σάκους, που φέρουν το όνομα του νεκρού. Το κτίριο πλέον δεν
επαρκεί και υπάρχει αναγκαιότητα απελευθέρωσης του χώρου του.
Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν και το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε, με την αρ. 700/2015 απόφαση του, την τοποθέτηση σε χωνευτήριο στον
ευρύτερο χώρο έμπροσθεν του υπάρχοντος οστεοφυλακείου - με σχετική σήμανση οστεοθηκών θανόντων πριν το 1975.
Από τότε και μετά από τρεις ανακοινώσεις μας έχουν εξαχθεί από το οστεοφυλάκειο
260 οστεοθήκες περίπου και το πρόβλημα επιλύθηκε προσωρινά . Ωστόσο παραμένει
και διαρκώς οξύνεται με αποτέλεσμα να κλείνουν οι διάδρομοι και να κωλύεται η κίνηση
και η παραμονή στον χώρο .
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται στο χώρο χωνευτηρίου ικανών διαστάσεων
να τοποθετηθούν τα οστά, που βρίσκονται εντός του υπογείου χώρου ή εντός του
Οστεοφυλακείου, χωρίς τις οστεοθήκες τους, εφόσον αφορούν θανόντες έως και το
1980 , δηλαδή μέχρι και 31-12-1980.
Προς τούτο προτείνεται η κατασκευή και η σήμανση του χώρου, όπου θα
τοποθετηθούν τα οστά, ύστερα από ένα μήνα από την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Προς τούτο θα σταλεί σχετική ανακοίνωση στον τύπο, η οποία θα
αναρτηθεί και στο κοιμητήριο Βέροιας, στο Δημοτικό κατάστημα Βέροιας και στις
Τοπικές Κοινότητες, ώστε να ενημερωθούν οι συγγενείς, που δύνανται και επιθυμούν
την μεταφορά των οστών των προσφιλών τους σε άλλα κοιμητήρια ή οστεοφυλάκεια .
Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 8 του Κανονισμού το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει
με απόφαση του τον χρόνο παραμονής στο Οστεοφυλάκειο, ενδεχόμενες αλλαγές
στην διάταξη και στην θέση ,καθώς και στις προδιαγραφές των οστεοθηκών .
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
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