ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 373/2010
Περίληψη
Έγκριση
χαρακτηρισμού
και
παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης.
Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-6-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ΄αριθ.379/2008 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο
χαρακτηρισμός και η παραχώρηση (20) τάφων διαρκούς χρήσης και συγκεκριμένα
(14) χαρακτηρίσθηκαν ατομικοί και (6) οικογενειακοί.
Με την απόφαση αυτή και με παλαιότερες αποφάσεις των δημοτικών
συμβουλίων έχουν παραχωρηθεί συνολικά (461) τάφοι διαρκούς χρήσης.
Με το από 13/5/2010 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος μας ενημερώνει ότι
υπάρχουν προς διάθεση (50) τάφοι διαρκούς χρήσης εκ των οποίων (45) ατομικοί και
(5) οικογενειακοί .
Με την υπ΄αριθ. 631/2009 Α.Δ.Σ καθορίστηκε για τον οικογενειακό τάφο στο
ποσό των 12.000,00 € και για τον ατομικό τάφο στο ποσό των 6.000,00 € .
Μέχρι σήμερα στην υπηρεσία μας έχουν κατατεθεί 42 αιτήσεις για παραχώρηση
τάφων διαρκούς χρήσης εκ των οποίων (3) οικογενειακών και (39) ατομικών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο ν΄αποφασίσει,
για τον χαρακτηρισμό και παραχώρηση ή μη, διαρκούς χρήσης οικογενειακών και
ατομικών τάφων στο δημοτικό κοιμητήριο, καθώς και την πληρωμή εντός
προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης των ενδιαφερομένων .
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Έπειτα από σύμφωνη γνώμη αυτών που χειρίζονται τα
νεκροταφεία, των ατόμων δηλαδή που εργάζονται εκεί, έχουν καταμετρηθεί οι τάφοι
και μπορούν να δοθούν 45 ατομικοί και 5 οικογενειακοί και αυτή είναι η πρότασή
μας προς το Δ.Σ.
Σκουμπόπουλος: Φέρνετε πρόταση καινούργια, δηλαδή να κάνουμε άλλους
45 ατομικούς και 5 οικογενειακούς;
Παυλίδης: Ναι, ακριβώς.
Σκουμπόπουλος: Πέρα απ’ αυτούς που έχουμε δώσει; Ενώ έχουμε έλλειψη
θέσεων στο νεκροταφείο, εμείς κάναμε τάφους διαρκούς χρήσης;
Παυλίδης: Το ζητάει ο κόσμος. Είναι κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερες. Μακάρι
να γινόταν αλλιώς.
Σκουμπόπουλος: Αφήστε κε Παυλίδη, ότι το ζητάει ο κόσμος κ.τ.λ. Ο κόσμος
πάντα ζητούσε και θα έπρεπε να καταργήσουμε κάποτε όλα αυτά. Υπάρχουν
εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο γι’ αυτές θα έπρεπε να γίνεται, αλλά όχι να
κάνουμε καινούργιες 45 θέσεις τάφων και έχουμε και 12.000 €, για τον κάθε
οικογενειακό τάφο. Καλό είναι. Σαν εισπρακτικό, καλό είναι.
Τσιαμήτρου: Κε πρόεδρε, και σε προηγούμενες συνεδριάσεις ήμουν αρνητική
στο να παραχωρηθούν οικογενειακοί και ατομικοί τάφοι διότι θεωρώ ότι έτσι
χωρίζουμε τους πολίτες σε δυο κατηγορίες και μάλιστα στη χρονική αυτή περίοδο
που η οικονομική κρίση έχει αυτό το χαρακτήρα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να
προχωρήσουμε σε χαρακτηρισμό άλλων οικογενειακών ή ατομικών τάφων και
μάλιστα ίσως να πρέπει να ακολουθήσουμε και την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, οι
τάφοι δηλαδή να είναι συγκεκριμένοι, συγκεκριμένων διαστάσεων και όχι π.χ. μ’
αυτές τις τέντες επάνω στους τάφους, που παραέγιναν μόδα, και διάφορες άλλες
κατασκευές, οι οποίες έχουν καταντήσει πολύ άσχημη την κατάσταση στα
νεκροταφεία. Γι’ αυτό προτείνω να μην χαρακτηριστούν άλλοι τάφοι οικογενειακοί
και ατομικοί.

Κάκαρης: Να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Για να μην λέω πάλι τα ίδια,
συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε η κα Καραχατζή και επειδή θυμάμαι στην αρχή της
τετραετίας είχαμε δώσει κάποιους τάφους και είχαμε πει ότι δεν θα δώσουμε άλλους,
επειδή ήταν παλιές αιτήσεις, συμφωνώ και εγώ να μην δώσουμε άλλους. Εδώ υπάρχει
πρόβλημα χώρου κι εμείς θα δώσουμε οικογενειακούς τάφους; Οπότε και εγώ δεν θα
το ψηφίσω.
Τσιαμήτρου: Να μπει μια τάξη, να γίνουν διάδρομοι γιατί ο ένας είναι πάνω
στον άλλο και δεν μπορεί ο κόσμος ούτε να πλένει ούτε να καθαρίζει τους τάφους
γιατί δεν υπάρχει χώρος.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ν. Μωυσιάδης.
Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό πενήντα (50) τάφων διαρκούς χρήσης στα
δημοτικά νεκροταφεία Βέροιας και συγκεκριμένα: σαράντα πέντε (45) ατομικούς και
πέντε (5) οικογενειακούς.
Β) Εγκρίνει την παραχώρηση των παραπάνω τάφων διαρκούς χρήσης σε
αιτούντες του Δήμου, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, και με την καταβολή του σχετικού
αντιτίμου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης
των ενδιαφερομένων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 373/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22 - 6 -2010
Η Δήμαρχος
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