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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 06/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας που βρίσκεται επί της οδού Αγ.Αναργύρων
και Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, σήμερα την 07η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μετά την υπ΄ αριθ.
17763/03.09.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα
σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75
του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη και 2 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Γαλαζούλα Αλίκη
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Ανδρέου Χριστίνα
6) Γεωργαμλής Λύσανδρος
7) Κανταρέλης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δούλος Ορέστης
2) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Με το υπ.αρ.17802/03.09.2015 το Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου μας καλεί να γνωμοδοτήσουμε επί Σχεδίου
του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο κος Λαρδής, Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου για τυχόν
απορίες και ερωτήσεις. Ο κος Λαρδής επεσήμανε τις βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον ισχύοντα
Κανονισμό που κυρίως αφορούν :
1. Αλλάζει ο διαχωρισμός ανά κατηγορία των τετραγώνων των τάφων τριετούς χρήσης, εντάσσοντας 400
τάφους της Β' κατηγορίας στην Α' κατηγορία. Ειδικότερα, οι τάφοι που αλλάζουν κατηγορία είναι αυτοί
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που βρίσκονται πλησιέστερα στους Τάφους της πολυτελούς κατηγορίας και κυρίως αυτοί που η
χωροταξικά είναι σε καλύτερη θέση έναντι αυτών της κατώτερης Β' κατηγορίας.
Οι οικογενειακοί Τάφοι διαχωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες (Πολυτελείας και Α') αντί των τριών
κατηγοριών που ίσχυαν μέχρι σήμερα (Πολυτελείας, Α' και Β').
Αποβιούντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι μόνιμοι & αορίστου χρόνου ως και πάσης φύσεως ειδικών
θέσεων προσωπικό καθώς και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Δήμου ενταφιάζονται σε τάφους της
ανώτερης διαθέσιμης κατηγορίας, τριετούς χρήσης δωρεάν, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε ότι ενταφιάζονται σε
τάφους Α' κατηγορίας.
Εάν οι συγγενείς του νεκρού μετά την εκταφή επιθυμούν να παραλάβουν κάποια διακοσμητικά
αντικείμενα που υπάρχουν επί του τάφου οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στην Υπηρεσία του
Νεκροταφείου εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών προ της εκταφής, διαφορετικά αυτά ανήκουν στο
Νεκροταφείο και αποτελούν περιουσία του Δήμου και εκποιούνται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ή
καταστρέφονται με ταυτόχρονη αποκομιδή και μεταφορά στη χωματερή. Διευκρινίζεται ότι τα μάρμαρα
ανήκουν στο Δήμο και αποτελούν περιουσία αυτού. (Γίνεται ιδιαίτερη μνεία, δεδομένου του γεγονότος
ότι οι τάφοι καταστρέφονται κατά την εκταφή).
Για την υπό του Δήμου παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλιών & περιποίησης τάφων ανεξαρτήτως του εάν
πρόκειται περί οικογενειακού τάφου ή τάφου τριετούς χρήσεως ή τάφου πάσης άλλης κατηγορίας υπό
την προϋπόθεση ότι την επιθυμεί και το ζητήσει με έγγραφη δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος, παρέχεται με
τον παρόντα Κανονισμό στον Δήμαρχο το δικαίωμα να συγκροτεί κατά την κρίση του ειδική υπηρεσία στο
Δημοτικό Νεκροταφείο με συνεργείο, που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
καταστάσεως δημοτικών υπαλλήλων, (Νόμος 3584/2007) όπως ισχύει κάθε φορά και εισπράττεται τέλος
ή δικαίωμα που ορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό. Η χρέωση για την αφή κανδηλιών είναι μηνιαία. Δεν
επιτρέπεται η είσπραξη για διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών
υποχρεώσεων πέραν του τριμήνου συνεπάγεται την διακοπή της αφής κανδηλιών. (Προστίθεται η
παράγραφος προκειμένου να ενταχθεί εκ νέου η εν λόγω υπηρεσία).
Η είσοδος εις το Νεκροταφείο για το κοινό θα γίνεται από την κεντρική θύρα του Κοιμητηρίου και
απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω
ορίσει ο Δήμαρχος με σχετική προς τούτο πράξη του. Η κεντρική θύρα του Νεκροταφείου κλείνει ένα
τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν
αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Οι
υπόλοιπες θύρες του Κοιμητηρίου θα παραμένουν κλειστές και θα μπορούν να ανοίγουν κατά περίπτωση
και για όσες ώρες οι ανάγκες του Κοιμητηρίου το επιβάλλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
(Επισημαίνεται ότι μόνο η κεντρική θύρα θα παραμένει ανοιχτή και οι υπόλοιπες θα παραμένουν ανοιχτές
ανάλογα με τις ανάγκες του Κοιμητηρίου).

Τον λόγο έλαβε ο κος Κανταρέλης ο οποίος ζήτησε να αλλάξει η πολιτική διαχείρισης των μαρμάρων,
εκφράζοντας διαφωνία στο ότι καλυπτόμαστε με την αναφορά στον Κανονισμό ότι τα μάρμαρα είναι
περιουσία του Δήμου αλλά επέμεινε ότι απαιτείται να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης χρηστή
διαχείριση που θα επιτρέψει και την αύξηση των εσόδων του Δήμου. Επιπλέον εξέφρασε την έντονη
δυσαρέσκεια όσον αφορά το αποκλεισμό της εισόδου που βρίσκεται από την πλευρά της Νησίδας, μιας
εισόδου που θα εξυπηρετούσε πλήθος κόσμου που επισκέπτεται το κοιμητήριο και αυτή την στιγμή
ταλαιπωρείτε.
Η κα Ρόκου επίσης επισήμανε την αναγκαιότητα εφαρμογής μια πολιτικής τόσο για τα μάρμαρα όσο και για
άλλες λειτουργίες που εκτελούνται στο Δημοτικό Κοιμητήριο με τρόπο ορθό και επωφελή για τον Δήμο και
κατ’επέκταση για τους Δημότες.
Η κα Ανδρέου εξέφρασε τη διαφωνία της για την δωρεάν ταφή δημοτικών υπαλλήλων και δημοτικών
συμβούλων και ζήτησε να αλλάξει αυτή η τακτική. Υπέρ της άποψης αυτής τάχθηκαν και η κα Γαλαζούλα και
η κα Ρόκου.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Ο κος Γεωργαμλής απείχε της ψηφοφορίας επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επ’ αυτού κατά τη σχετική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κος Κανταρέλης ψηφίζει κατά, καθώς προβλέπεται να λειτουργεί ως είσοδος μόνο η κεντρική θύρα του
Κοιμητηρίου και έτσι αποκλείεται η είσοδος που βρίσκεται από την πλευρά της Νησίδας. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται στον κανονισμό : …Οι υπόλοιπες θύρες του Κοιμητηρίου θα παραμένουν κλειστές και θα μπορούν
να ανοίγουν κατά περίπτωση και για όσες ώρες οι ανάγκες του Κοιμητηρίου το επιβάλλουν κατά τη διάρκεια
της ημέρας. (Επισημαίνεται ότι μόνο η κεντρική θύρα θα παραμένει ανοιχτή και οι υπόλοιπες θα παραμένουν
ανοιχτές ανάλογα με τις ανάγκες του Κοιμητηρίου). Επίσης ψηφίζει κατά καθώς διαφωνεί για την πολιτική
διαχείρισης των μαρμάρων όπως αυτή ασκείτε ήδη και θα εξακολουθεί και στον νέο Κανονισμό που
προτείνετε να ισχύσει.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση και την τοποθέτηση των μελών ξεχωριστά, ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 79 του Ν. 3643/2006
 την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου
εισηγούμενοι στο Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν υπόψη οι εξής παρατηρήσεις :
1. Να εφαρμοστεί μια πολιτική τόσο για την διαχείριση των μαρμάρων όσο και για άλλες λειτουργίες που
εκτελούνται στο Δημοτικό Κοιμητήριο προκειμένου να εκτελούνται με τρόπο ορθό και επωφελή για τον
Δήμο.
2. Να μην ισχύσει η δωρεάν ταφή δημοτικών υπαλλήλων και δημοτικών συμβούλων παρά μόνο των
Δημάρχων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γαλαζούλα Αλίκη
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Κανταρέλης Δημήτριος

Καλαμπόκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης

Εσωτερική διανομή :

1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου
2) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
3) Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Λάλο
4) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5) Γενική Γραμματέα

