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Περίληψη
Έγκριση χαρακτηρισμού και
τάφων διαρκούς χρήσης.

παραχώρησης

Σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 17-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης,
23)
Ν.
Τσιαμήτρος,
24)Ζ.Πατσίκας,
25)Η.Τσιφλίδης,
26)Σ.Ελευθεριάδου,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.
Καγκελίδης,
Γ.Γουλτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος,
Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Π.Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης,
Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Κουλουριώτης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Τραπεζανλής
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Σήμερα εντός των Κοιμητηρίων Βέροιας, με εξαίρεση τους χαρακτηρισμένους με
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ατομικούς - οικογενειακούς τάφους και τις ταφές των
οποίων εγκρίθηκε η παράταση και έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα ποσά, υπάρχει αριθμός
θέσεων, που αφορά ταφές πέραν της πενταετίας, δηλαδή ταφές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν
από το 2011.
Ακόμα στο άρθρο 12 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, εφ΄όσον υπάρχει επαρκής χώρος στο Κοιμητήριο. Δεν
επιτρέπεται οι τάφοι διαρκούς χρήσης να υπερβαίνουν το ποσοστό των 25 % επί του συνόλου των
τάφων του Κοιμητηρίου » .
Ύστερα από συστηματική αρίθμηση των τάφων στα Κοιμητήρια Βέροιας βρέθηκε ότι ο
συνολικός αριθμός τους ξεπερνά τους 2.450, ενώ ο αριθμός των χαρακτηρισμένων ατομικών και
οικογενειακών τάφων , σύμφωνα και με την απόφαση 373/2010 φθάνει τους 511. Από το
προαναφερόμενο άρθρο προκύπτει η δυνατότητα διάθεσης άλλων 101 τάφων (αριθμός που
προκύπτει από το ποσοστό των 25% του συνόλου των 2450 αφαιρώντας τους υφιστάμενους 511).
Με την αρ. 631/2009 απόφαση Δ.Σ. καθορίστηκε για τον οικογενειακό τάφο το ποσό των
12.000 € και για τον ατομικό τάφο το ποσό των 6.000 €.
Με βάση τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα θέματα στο
Κοιμητήριο Βέροιας εισηγούμαστε να αποφασιστεί ταυτόχρονα τόσο η διάθεση τάφων
διαρκούς ταφής, όσο και η διενέργεια αναγκαστικών εκταφών . Οι αιτήσεις για αγορά που
έχουν πρωτοκολληθεί και καλούμαστε να απαντήσουμε φτάνουν συνολικά τις 20, ωστόσο με την
παράλληλη απόφαση για «Αναγκαστική Εκταφή» πιθανότατα να αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων
για αγορά και επομένως εισηγούμαστε την έγκριση χαρακτηρισμού και παραχώρησης 30 (25
ατομικών- 5 οικογενειακών) τάφων διαρκούς ταφής, καθώς και την αναγκαστική εκταφή
για όσες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον διάθεσης εντός δεκαημέρου από την έγγραφη
ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.
Επιπρόσθετα εισηγούμαστε την αναγκαστική εκταφή των περιπτώσεων που δεν
υποβλήθηκε αίτημα αγοράς και έχει παρέλθει η όποια παράταση ταφής .
Η αναγκαστική εκταφή των παραπάνω περιπτώσεων θα γίνει ύστερα από την ειδοποίηση
της καθεμιάς/καθενός εφόσον υπάρχουν στοιχεία και με την ανάρτηση του πίνακα των
ονομάτων για εκταφή στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας , στα κοιμητήρια, καθώς
και με σήμανση επί του τάφου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 18, του
Κανονισμού Κοιμητηρίων .
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας
Βασιλείου Παπαδόπουλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 631/2009, 373/2010 και 183/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν. 3463/2006 και του άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της πόλης
Βέροιας.
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Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό τριάντα (30) τάφων διαρκούς χρήσης στα δημοτικά
νεκροταφεία Βέροιας και συγκεκριμένα: είκοσι πέντε (25) ατομικών και πέντε (5) οικογενειακών
τάφων.
Β) Εγκρίνει την παραχώρηση των παραπάνω τάφων διαρκούς χρήσης σε αιτούντες του
Δήμου, μέχρι της εξαντλήσεώς τους και με την καταβολή του σχετικού αντιτίμου.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε αναγκαστική εκταφή, στις περιπτώσεις που
δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον διάθεσης εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των
αιτούντων.
Γ) Εγκρίνει την αναγκαστική εκταφή στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί αίτημα για
παραχώρηση τάφων διαρκούς χρήσης και έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος παράτασης της
παραμονής των ενταφιασμένων στο Κοιμητήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 18
του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου της πόλης Βέροιας
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 636 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ν.
Ζ.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Σ.
Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

