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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια :13-4-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 8470
ΔΗΜΟΣ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : 20/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“ Κατ’εξαίρεση παραχώρηση μονού
τάφου διαρκούς χρήσης "
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:30 μετά την υπ΄ αριθ. 5477/17.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κου Ιωάννη Βούρου, 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 Ρωμανού Ανθή, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
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) Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
2) Κουτσάκης Μιχαήλ
3) Κοσκολέτος Σωτήριος
4) Αναγνώστου Γεώργιος
5) Γεωργαμλής Λύσσανδρος
6) Ουσταμπασίδης Ιωάννης
7) Αθανασόπουλος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ανανιάδης Νικόλαος
2) Καραβίας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 8ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε:
Το Τοπικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας με το υπ’αρ. Πρωτ. 5067/14-3-22 έγγραφό
του μας ενημέρωσε για τα εξής:
Η Πρόεδρος, κα Αγοραστού Παγουτέλη Παναγιώτα κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο
θέμα Ημερήσιας Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με
•
Την αριθ. Πρωτ. 27076/8-12-2021 αίτηση της κας Γκοτσοπούλου Ευθυμίας.
•
Το αριθ. Πρωτ. 1416/24-1-2022 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήματος Κοιμητηρίου , με το οποίο αιτείται την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση Μονού
Τάφου Διαρκούς Χρήσης στο όνομα της κας Γκοτσοπούλου Ευθυμίας.
•
Την αριθ. 212/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίνεται η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ,
βάσει της αριθ. 34/2015 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
•
Την αριθ. 221/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
προβλέπεται ο κατ΄εξαίρεση αποχαρακτηρισμός τάφων τριετούς χρήσης σε τάφους
μονούς διαρκούς χρήσης του Δημοτικού Κοιμητηρίου
•
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 , με τις οποίες
Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί , μεταξύ άλλων,
την ακόλουθη αρμοδιότητα, εντός των ορίων της κοινότητας . ήτοι:
«η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του
κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και
λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την
ανακομιδή οστών»
•
Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20- Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής , βάσει των οποίων , «1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ)
συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι
αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου
σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική
μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή
παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του
δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ.3/2022 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της Προέδρου
β) την αριθ. Πρωτ. 27076/8-12-2022 αίτηση της κας Γκοτσοπούλου
γ) Το αριθ. Πρωτ. 1416/24-1-2022 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήματος Κοιμητηρίου
δ) Την αριθ. 221/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ε) Την αριθ. 212/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
στ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 4 υπέρ , 1 κατά )
Όπως δεν εγκρίνει την κατ΄ εξαίρεση παραχώρηση μονού τάφου διαρκούς χρήσης,
στο όνομα της κας Γκοτσοπούλου Ευθυμίας ,καθώς δεν προβλέπεται από τον
κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου , ενώ συστήνεται στο Τμήμα Κοιμητηρίου ,
όπως ενημερώσει την αιτούσα , προκειμένου να προβεί στην αγορά οικογενειακού
τάφου.
Παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις δικές της ενέργειες , βάσει των
κείμενων διατάξεων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε η κα Σούρτζη , η οποία κρίνει ότι η περίπτωση
της κας Γκοτσοπούλου είναι ιδιαίτερη και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως.
Παρούσα δήλωσε η κα Μπερδέση , καθώς θα επιθυμούσε η αιτούσα να είχε
ενημερωθεί για την σχετική σύσταση αγοράς οικογενειακού τάφου, πριν τη σχετική
λήψη απόφασης στο Συμβούλιο.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ε.Π.Ζ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
1.
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 73
2.
τις διατάξεις του Ν. 4735/2020, άρθρο 40
3.
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
4.
τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
(αριθ. 212/2015 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου)

5.
6.
7.

την υπ’αρ. 27076/8-12-2021 αίτηση της κας Γκοτσοπούλου
τα υπ.αρ. 1416/24.1.2022 έγγραφο του Τμήματος Νεκροταφείου
την υπ. αρ. 4/2022 Απόφαση του Τοπικού Σ/λίου Ν. Φιλαδέλφειας Α.Π.
5067/14-3-22
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει κατ’ εξαίρεση το αίτημα για παραχώρηση μονού τάφου διαρκούς χρήσης,
(τετράγωνο 13, σειρά 2, τάφος 20) στο όνομα της κας Γκοτσοπούλου Ευθυμίας,
μέχρι το θάνατό της ιδίας , λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της τεθείσας αίτησης,
και σεβόμενοι για λόγους ανθρωπισμού τους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους που
αντιμετωπίζει η ίδια μετά την απώλεια του γιού και του συζύγου της.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2022
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Βούρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Βούρος

Εσωτερική διανομή :
1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γενικό Γραμματέα
3) Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Κοιμητηρίου

