
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2019
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  αριθμ.  πρωτ.  24.023/12-12-2019  του 
Αντιπροέδρου  της,  που  είχε  επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής  τακτικά  και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε 
δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
           Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από 
τα εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. μέλος,
3.  Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος,
4.Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
5.Δημήτριος Γιώγας, Τακτικό μέλος.

1. Σωτήριος Μούκας Τακτ. μέλος,
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος.

         Επιπλέον  στην συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου εφόσον  στην  ημερήσια  διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους.
           Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου,  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  την  αριθ.  πρωτ.  22770/25-11-2019 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
   Έχοντας υπόψη:

• Το σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης χώρων ταφής στο κοιμητήριο της Έδεσσας  
που επιδεινώνεται συνεχώς 
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• Τις μακροχρόνιες διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του κοιμητηρίου.
• Την ανάγκη ολοκλήρωσης ειδικών μελετών ( Υδρογεωλογική μελέτη , μελέτη  
γεωλογικής καταλληλότητας, περιβαλλοντική μελέτη και ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη).  

• Τη  δυνατότητα  επέκτασης  του  υφιστάμενου  κοιμητηρίου  λόγω  έκτακτης  
ανάγκης , σε γειτνιάζοντα οικόπεδα. 

• Την ανάγκη  να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες επέκτασης του κοιμητηρίου 

Εισηγούμαστε
    Την λήψη απόφασης  έγκρισης επέκτασης  του υφιστάμενου  κοιμητηρίου,  λόγω  
έκτακτης ανάγκης , σε διαθέσιμο χώρο που γειτνιάζει με το υπάρχον κοιμητήριο .

            Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως η Κοινότητα Έδεσσας με την 
αριθ. 32/2019 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη 
απόφασης έγκρισης  επέκτασης  του  υφιστάμενου  κοιμητηρίου,  λόγω  έκτακτης 
ανάγκης, σε διαθέσιμο χώρο που γειτνιάζει με το υπάρχον κοιμητήριο και κάλεσε τα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
          Το μέλος Ελένη Κίτσου πρότεινε την συγχώνευση των τάφων στο στρατιωτικό  
κομμάτι των κοιμητηρίων σε ένα μνημείο κατόπιν έρευνας και συνεργασίας με τη 
Μεραρχία και πως λύσεις  όπως η αναγκαστική εκταφή για τη δημιουργία κενών 
τάφων,  η  επέκταση  κοιμητηρίου  και  η  συγχώνευση  των  στρατιωτικών  τάφων  θα 
πρέπει να γίνει παράλληλο προκειμένου να κατανοήσουν οι δημότες ότι γίνεται μία 
ολοκληρωμένη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα έλλειψης χώρου ταφής.
          Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος Ευάγγελος Θωμάς και ανέφερε για το 
θέμα τα ακόλουθα:
«Εκθέτω λοιπόν τους προβληματισμούς μου ως εξής:
Η ψήφος μου απορρέει από το γεγονός ότι:
α) Η εισήγηση που μας στάλθηκε με αριθ. Πρωτ. 2270 από 25/11/19 αποτελεί ένα  
πρώτο στάδιο συζήτησης και έκθεσης του προβλήματος και όχι συγκεκριμένο πλάνο ως  
προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούμε. 
β) Επίσης δεν μας στάλθηκε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η  
λειτουργία και  η χωροθέτηση των νεκροταφείων,  ώστε να έχουμε πλήρη γνώση της  
νομολογίας για να προβούμε στην κατάλληλη απόφαση.
γ) Ακόμη στην εισήγηση που μου στάλθηκε δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα για  
την  ολοκλήρωση ειδικών μελετών  όπως  π.χ  Υδρογεωλογική  μελέτη,  περιβαλλοντική  
μελέτη κ.ο.κ
δ) Επιπλέον δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εισήγηση ανάλυσης κόστους οφέλους που  
θα μας  δίνει  κατά  προσέγγιση  μια αποτύπωση  στο  κατά  πόσο  η  απόφαση  που θα  
πάρουμε θα είναι και η ενδεδειγμένη για να μην οδηγηθούμε σε προσωρινή λύση του  
προβλήματος και έρθουμε πάλι σε χρονικό διάστημα δύο ετών να ξανασυζητάμε το ίδιο  
πρόβλημα με το κόστος όμως των όποιων αποφάσεων να το επωμίζονται οι πολίτες τόσο  
συναισθηματικά όσο και χρηματικά 
Τέλος για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγος αν και δεν είμαι αντίθετος ως προς την  
επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου της πόλης μας τόσο εγώ, όσο και η παράταξη  
μας  «Κοινωνία σε Κίνηση» οδηγούμε στο να δηλώσω  (  ΠΑΡΩΝ) κατά την λήψη της 
απόφασης  καθαρά  και  ΜΟΝΟ για  τυπικούς  λόγους  που  δημιουργούνται  καθώς  
προκύπτουν αρκετές ασάφειες και  δεν υφίσταται  συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για  
την επίλυση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  πρωτ.  22770/25-11-2019 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του  Δήμου,   την  αριθ.  32/2019  απόφαση  της 
Κοινότητας Έδεσσας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
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Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης έγκρισης 
επέκτασης  του  υφιστάμενου  κοιμητηρίου,  λόγω  έκτακτης  ανάγκης,  σε  διαθέσιμο 
χώρο που γειτνιάζει με το υπάρχον κοιμητήριο.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 14:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 35/2019

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19/12/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, Ελένη Κίτσου, Θωμάς 
Ευάγγελος, Δημήτριος Γιώγας.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Προϊστάμενο Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
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