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ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηµατοκιβωτίου-
Παγκαριών του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες» και του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου – Ορισµός µελών (επανεισαγωγή)». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
9.9.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12155/5-9-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 152/ 2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12457/12-9-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 9.9.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 22/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Τάφας Ηλίας                                                         
Κότσιρας Παύλος                                                Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κοσµά Σταυρούλα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Πλάτανος Ελευθέριος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                    Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                       Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος                                             Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χατζηδάκη Μαρία                                               Παπανίκα Αικατερίνη                                         
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος      
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Γρετζελιάς Παντελής 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά την απόσυρση του 1ου θέµατος 

της Η.∆.. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 3ο  

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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3ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11947/30-8-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
Σύµφωνα µε , 
 

• Το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Κοιµητηρίου, στο Κοιµητήριο  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  
λειτουργεί ο Ι. Ναός «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες», ο οποίος ανήκει στην 
αποκλειστική κυριότητα και ιδιοκτησία του δήµου µας. 

• Την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού 8 / 1979 [ΦΕΚ 1./Α΄] «περί Ναών 
και Ενοριών» ,η διαχείριση των εσόδων του ως άνω ∆ηµοτικού Ι. Ναού 
εµπίπτει και γίνεται κατά τις περί διοίκησης και διαχείρισης της ∆ηµοτικής 
περιουσίας διατάξεις.  

• Το άρθρο 70 του ν. 3852 / 2010 και την παρ. 2 περ. δ΄ του άρθρου 13 του 
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Επιτροπή Προϊόντος 
Χρηµατοκιβωτίου - Παγκαριών ∆ηµοτικού Ι. Ναού «Οι Παµµέγιστοι 
Ταξιάρχες» και Κοιµητηρίου  ορίζεται και συγκροτείται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

• Την αριθ. 208/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε την 
οποία, στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας της οικονοµικής διαχείρισης των 
χρηµάτων που θα προέρχονται εκ της αιτίας αυτής και στα πλαίσια της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Ο.Τ.Α. και του ∆ήµου µας ειδικότερα, 
εγκρίθηκε η συγκρότηση ενδεκαµελούς Επιτροπής Προϊόντος 
Χρηµατοκιβωτίου-Παγκαριών του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι 
Ταξιάρχες» και του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου, η οποία αποτελείται: 
1. Από τον εκάστοτε Αντιδήµαρχο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου ως Πρόεδρο, ο οποίος θα αναπληρώνεται σε περίπτωση  απουσίας 
ή κωλύµατός του, από τον εκάστοτε ∆ιευθυντή των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

2. Από δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της Πλειοψηφίας και 
συγκεκριµένα από τον κ. Λαζαρίδη Πέτρο µε αναπληρωµατικό τον 
Νικολόπουλο Φώτιο και την κα Σιµιγδαλά Ειρήνη µε αναπληρωµατικό τον 
κ. Παΐδα Αδαµάντιο. 

3. Από δύο (2) µη αιρετούς προταθέντες από το σύνολο των 
δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας και συγκεκριµένα από τον κ. 
Καραγιάννη Γεώργιο µε αναπληρωµατικό τον κ. Κελίδη Πόλη και τον κ. 
Κουρτέση Οδυσσέα µε αναπληρωµατικό τον κ. Καραΐσκο Κωνσταντίνο. 

4. Από δύο (2)υπαλλήλους του ∆ήµου, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο 
Υπάλληλος του ∆ήµου που εκάστοτε θα είναι Προϊστάµενος των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου στο Νεκροταφείο και ο άλλος ένας να προέρχεται 
από τη ∆/ση Οικονοµικών του ∆ήµου ως τακτικά µέλη αυτής, µε τους 
αντίστοιχους άλλους δύο (2) ως αναπληρωµατικά µέλη αυτών. 

5. Από δύο(2)Συµβούλους εκ των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου και συγκεκριµένα  από την κα Φαφούτη Σοφία 
µε αναπληρωµατική την κα Ελένη Φωτεινάκη, Συµβούλους  ∆ηµ. 
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Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας και την κα Σιµιτζόγλου Μαρία µε 
αναπληρωµατική την κα Σκούπρα Μαρία, Συµβούλους ∆ηµ. Κοινότητας 
Νέας Φιλαδέλφειας. 

6. Από δύο  (2) µη αιρετούς πολίτες – ∆ηµότες και συγκεκριµένα από 
την κα Βαλλίδου Νίκη µε αναπληρωµατικό τον κ. Τάφα Ηλία και τον κ. 
Καρόγλα Πολ. µε αναπληρωµατικό τον κ. Καβάγια Γεώργιο.  

 
Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου 
και αναπληρωτής αυτού ο εκάστοτε ∆ιευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 
Γραµµατέας της εν λόγω Επιτροπής θα ορίζεται Υπάλληλος του ∆ήµου από 
το τµήµα του Νεκροταφείου της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και ο οποίος θα 
είναι ο αρµόδιος και υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Πρακτικών 
Συνεδριάσεων και Πρωτοκόλλου όπως και των εν γένει εγγράφων και 
παραστατικών της εν λόγω Επιτροπής. 
Η επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε κατά την κρίση της χρειαστεί τούτο και 
θα τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων µε πλήρη αναφορά στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα στο σχετικό βιβλίο πρακτικών σε κάθε συνεδρίασή της. 
Απαρτία στις συνεδριάσεις υπάρχει όταν θα είναι παρόντες τουλάχιστον έξι - 6 
- µέλη αυτής. 
Αντικείµενο εργασιών της εν λόγω Επιτροπής θα είναι η επιµέλεια, η φροντίδα 
της ασφάλειας του χρηµατοκιβωτίου, των παγκαριών, της διακίνησης των 
χρηµάτων - προϊόντων, το άνοιγµα, η καταµέτρηση και η κατάθεση των 
προϊόντων [χρηµάτων κ.λ.π.] που θα συγκεντρώνονται από τα παγκάρια - 
χρηµατοκιβώτιο που υπάρχουν στην Εκκλησία του ∆ήµου µας, «Οι 
Παµµέγιστοι Ταξιάρχες» και στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο του ∆ήµου µας.  
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται στα δυόµισι έτη, πλην της 
τρέχουσας ∆ηµοτικής περιόδου που ορίζεται µέχρι λήξεως αυτής και 
µέχρις ότου ορισθεί και αναλάβει νέα Επιτροπή από την ∆ηµοτική Αρχή της 
νέας ∆ηµοτικής Περιόδου. 
Σε κάθε περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του 
να προβαίνει στην αντικατάσταση µελών της παρούσας Επιτροπής 
όταν διαπιστώνει την µη ανταπόκριση αυτών στα καθήκοντα που 
τους ανατέθηκαν. 
Εκ των χρηµάτων που εκάστοτε θα συγκεντρώνονται, το ποσό εξ' αυτών που 
θα προέρχεται από το παγκάρι του Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες», 
θα διατίθεται από το δήµο, ύστερα από γραπτό αίτηµα από την Κοσµητεία 
του Ναού, για τις ανάγκες ευκοσµίας και ευπρέπειας αυτού. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσεύµατα από το παγκάρι του Ιερού Ναού, αυτά διατίθενται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέρ ∆ηµοτικών Εκκλησιαστικών 
Ευαγών Ιδρυµάτων του δήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, 
διατίθενται σε ιδρύµατα της Ιεράς Μητρόπολης. 
Tα ποσά των προϊόντων - χρηµάτων που θα προέρχονται από το παγκάρι του 
Νεκροταφείου, θα παραµένουν στο λογαριασµό του ∆ήµου στη Τράπεζα θα 
εγγράφονται σε ειδικούς κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού, προκειµένου 
να διατίθενται τόσο για τις ανάγκες του χώρου του Κοιµητηρίου όσο και µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα Ιδρύµατα και τους υπόλοιπους Ι. 
Ναούς του ∆ήµου που χρήζουν αποκατάστασης, ευπρέπειας, ευκοσµίας, 
αγιογράφησης, συντήρησης και αποκατάστασης, µε προτεραιότητα εκείνων 
των Ναών που υστερούν και χρήζουν µεγαλύτερης φροντίδας και µέριµνας, 
όπως και για εν γένει κάλυψη των κοινωνικών δραστηριοτήτων του δήµου 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενδεείς δηµότες κ.λ.π.) 
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• Το αριθ. Πρωτ. 8013/27-6-2012 έγγραφο του κ. Λαζαρίδη µε το οποίο 
υπέβαλλε την παραίτησή του από όλες τις θέσεις στις οποίες είχε ορισθεί αλλά 
και την ανεξαρτητοποίηση του ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την παράταξη . 

• Το αριθ. Πρωτ. 14958/31-12-2012 έγγραφο της κας Σιµιγδαλά µε το οποίο 
υπέβαλε την παραίτησή της από ∆ηµοτική Σύµβουλος.   

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως:  
 

1. Προβείτε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προϊόντος 
Χρηµατοκιβωτίου-Παγκαριών του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι 
Ταξιάρχες» και του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου. 

2. Ορίσετε τους δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της Πλειοψηφίας ως 
τακτικά µέλη της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους για το υπόλοιπο 
της θητείας. 

3. Με την ψήφιση και την έγκρισή του παρόντος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
η απόφαση να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 
Προτείνονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι της πλειοψηφίας :  
 
Καβακοπούλου Αγανίκη, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος την κα 
Χατζηδάκη Μαρία και Παΐδας Αδαµάντιος, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον κ. Κουτσάκη Μιχαήλ. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε τις προτάσεις που έγιναν  για τον ορισµό των µελών σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Β.Βαλασσάς και Σ.Πολίτης, λόγω της πάγιας θέσης της δηµοτικής παράταξης 
υπέρ του διαχωρισµού Κράτους και Εκκλησίας. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τις 
προτάσεις για τον ορισµό των µελών και: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 
• Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού 8/1979 «Περί Ιερών 

Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/5-1-1980 τ. Α΄) 
• Το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου. 
• Το άρθρο 70 του Ν. 3852/10 
• Την παρ. 2 περ. δ΄ του άρθρου 13 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµ. 

Συµβουλίου 
• Την αριθ. 208/2011 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21  ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ)   
 

Ορίζει ως νέα µέλη για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προϊόντος 
Χρηµατοκιβωτίου του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες» του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας τους ∆ηµ. Συµβούλους 
της πλειοψηφίας  κ.κ. Καβακοπούλου Αγανίκη, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό 
µέλος την κα Χατζηδάκη Μαρία και Παΐδα Αδαµάντιο, ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Κουτσάκη Μιχαήλ για το υπόλοιπο της θητείας της 
επιτροπής, ήτοι µέχρι λήξεως της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και µέχρις ότου 
ορισθεί και αναλάβει νέα Επιτροπή από την ∆ηµοτική Αρχή της νέας ∆ηµοτικής 
Περιόδου. 
 
 
Μετά τον ανωτέρω ορισµό η σύνθεση της Επιτροπής Προϊόντος Χρηµατοκιβωτίου 
του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες» του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας για το υπόλοιπο της θητείας αυτής έχει πλέον 
ως εξής : 
 

 
 

1.- Ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ως Πρόεδρος, 
ο οποίος θα αναπληρώνεται σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύµατός του, από τον 
εκάστοτε ∆ιευθυντή των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας  κ.κ.  Καβακοπούλου Αγανίκη, ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος την κα Χατζηδάκη Μαρία και  Παΐδας Αδαµάντιος, 
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Κουτσάκη Μιχαήλ. 
3.- ∆ύο  - 2 - µη αιρετοί,  προταθέντες από το σύνολο των δηµοτικών παρατάξεων 
της µειοψηφίας και συγκεκριµένα ο κ. Καραγιάννης Γεώργιος µε αναπληρωµατικό τον 
κ. Κελίδη Πόλη και ο κ. Κουρτέσης Οδυσσέας µε αναπληρωµατικό τον κ. Καραΐσκο 
Κωνσταντίνο. 
4.-  ∆ύο  - 2 – υπάλληλοι του ∆ήµου, εκ των οποίων ο ένας - 1 - είναι ο Υπάλληλος 
του ∆ήµου που θα είναι ο εκάστοτε Προϊστάµενος των Υπηρεσιών του ∆ήµου στο 
Νεκροταφείο και ο άλλος ένας - 1 - προέρχεται από τη ∆/νση Οικονοµικών του ∆ήµου 
ως τακτικά µέλη αυτής, µε τους αντίστοιχους άλλους δύο - 2 -ως αναπληρωµατικά 
µέλη αυτών. 
5.- ∆ύο  - 2 – Σύµβουλοι εκ των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του 
∆ήµου και συγκεκριµένα  η κα Φαφούτη Σοφία µε αναπληρωµατική την κα Ελένη 
Φωτεινάκη, Σύµβουλοι της  ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας και η κα Σιµιτζόγλου 
Μαρία µε αναπληρωµατική την κα Σκούπρα Μαρία, Σύµβουλοι ∆ηµ. Κοινότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας. 
6.- ∆ύο  - 2 - µη αιρετοί, πολίτες – ∆ηµότες και συγκεκριµένα η κα Βαλλίδου Νίκη µε 
αναπληρωµατικό τον κ. Τάφα Ηλία και ο κ. Καρόγλας Πολύβιος µε αναπληρωµατικό 
τον κ. Καβάγια Γεώργιο.  
 
 
Γραµµατέας της εν λόγω Επιτροπής θα ορίζεται Υπάλληλος του ∆ήµου από το 
τµήµα του Νεκροταφείου της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και ο οποίος θα είναι ο 
αρµόδιος και υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων και 
Πρωτοκόλλου όπως και των εν γένει εγγράφων και παραστατικών της εν λόγω 
Επιτροπής. 
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Η επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε κατά την κρίση της χρειαστεί τούτο και θα 
τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων µε πλήρη αναφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα στο 
σχετικό βιβλίο πρακτικών σε κάθε συνεδρίασή της. 
Απαρτία στις συνεδριάσεις υπάρχει όταν θα είναι παρόντες τουλάχιστον έξι - 6 - µέλη 
αυτής. 
Αντικείµενο εργασιών της εν λόγω Επιτροπής θα είναι η επιµέλεια, η φροντίδα της 
ασφάλειας του χρηµατοκιβωτίου, των παγκαριών, της διακίνησης των χρηµάτων - 
προϊόντων, το άνοιγµα, η καταµέτρηση και η κατάθεση των προϊόντων [χρηµάτων 
κ.λ.π.] που θα συγκεντρώνονται από τα παγκάρια - χρηµατοκιβώτιο που υπάρχουν 
στην Εκκλησία του ∆ήµου µας, «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες» και στο ∆ηµοτικό 
Νεκροταφείο του ∆ήµου µας.  
Σε κάθε περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να 
προβαίνει στην αντικατάσταση µελών της παρούσας Επιτροπής όταν 
διαπιστώνει την µη ανταπόκριση αυτών στα καθήκοντα που τους 
ανατέθηκαν. 
Εκ των χρηµάτων που εκάστοτε θα συγκεντρώνονται, το ποσό εξ' αυτών που θα 
προέρχεται από το παγκάρι του Ιερού Ναού «Οι Παµµέγιστοι Ταξιάρχες», θα 
διατίθεται από το δήµο, ύστερα από γραπτό αίτηµα από την Κοσµητεία του Ναού, για 
τις ανάγκες ευκοσµίας και ευπρέπειας αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσεύµατα από το παγκάρι του Ιερού Ναού, αυτά διατίθενται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέρ ∆ηµοτικών Εκκλησιαστικών Ευαγών Ιδρυµάτων του 
δήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, διατίθενται σε ιδρύµατα της Ιεράς 
Μητρόπολης. 
Tα ποσά των προϊόντων - χρηµάτων που θα προέρχονται από το παγκάρι του 
Νεκροταφείου, θα παραµένουν στο λογαριασµό του ∆ήµου στη Τράπεζα θα 
εγγράφονται σε ειδικούς κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού, προκειµένου να 
διατίθενται τόσο για τις ανάγκες του χώρου του Κοιµητηρίου όσο και µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα Ιδρύµατα και τους υπόλοιπους Ι. Ναούς του ∆ήµου 
που χρήζουν αποκατάστασης, ευπρέπειας, ευκοσµίας, αγιογράφησης, συντήρησης και 
αποκατάστασης, µε προτεραιότητα εκείνων των Ναών που υστερούν και χρήζουν 
µεγαλύτερης φροντίδας και µέριµνας, όπως και για εν γένει κάλυψη των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων του δήµου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενδεείς δηµότες κ.λ.π.) 
 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   152/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
- Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
- Τµήµα Κοιµητηρίου 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
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