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Αρ. απόφ. 149/2020
Περίληψη
Έγκριση κατασκευής και σήμανσης χώρου στο
χωνευτήριο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βέροιας
και ενημέρωσης των δημοτών.
Σήμερα 25 Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 21-5-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος,
32)Κ.Θεοδωρίδης,
33)
Π.Μουχτάρη,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Μελιόπουλος, 37)
Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π.
Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης,
Χ.Τσιούντας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Σ.Τζήμα
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 19-5-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
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 31-121980.
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
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Τι καινούριο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την εισήγηση;
Παπαδόπουλος: Δεν κάνουμε κάτι νέο, απλά θα κατασκευάσουμε και θα σημάνουμε τον
χώρο για να τοποθετήσουμε θανόντες έως και το 1980. Είπαμε να μην καταστρέψουμε τα οστά
όπως γίνεται σε άλλες πόλεις, να τα τοποθετήσουμε εκεί, ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να
πηγαίνουν εκεί και να ανάβουν ένα κερί.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-5-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 700/2015 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία νέου
χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βέροιας
3.- Την υπ’ αριθ. 183/2012 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του
κοιμητηρίου της πόλης Βέροιας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την κατασκευή και σήμανση χώρου στο χωνευτήριο του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Βέροιας, για την τοποθέτηση οστών θανόντων έως και την 31η Δεκεμβρίου 1980, χωρίς τις
οστεοθήκες τους.
Η ενημέρωση των δημοτών θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης, η οποία θα
δημοσιευτεί σε μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αντίγραφά της θα
αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα, στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και των
Κοινοτήτων και στην είσοδο του Κοιμητηρίου της πόλης Βέροιας, για χρονικό διάστημα ενός (1)
μήνα, με τη φροντίδα του αρμόδιου γραφείου του Δήμου.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 149 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-6-2020
Ο Δήμαρχος
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