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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  14 /07/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας  
και του Καθορισμού Τελών & Δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου 
έτους 2010”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 14/07/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 8340/09 – 07 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
8340/09 – 07 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
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ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ  
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
14.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
15.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
16.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Γεωργιάδης και Ζ. Χωρινός 
 
ΘΕΜΑ  7 ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  7918 / 30 - 06 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
Σας υποβάλλουμε: 

1) Τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Νεκροταφείου (277/08 και 216/09 ΑΔΣ) : 
Α. Στο άρθρο 4 παρ. 2 προστίθενται τα τετράγωνα 33 και 34 και η Γ' κατηγορία με το τετράγωνο 
34  
να ανήκει στην Α' κατηγορία και το τετράγωνο 33 στην Γ' κατηγορία.  
Β. Στο άρθρο 4 παρ. 3 προστίθεται η Γ' κατηγορία 
Γ. Στο άρθρο 5 παρ. 6 προστίθεται στο τέλος εισήγηση της Νομικού συμβούλου, ως εξής: 

«Επίσης σε περίπτωση μη εκπληρώσεως εκ μέρους των δικαιούχων οικογενειακών τάφων των 
πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων τους σχετικά με την καταβολή τελών, δικαιωμάτων 
τους (π.χ. μη καταβολή τελών καθαριότητος κ.λπ.) πέραν της 20 ετίας από της τελευταίας  
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καταβολής, τότε οι οικογενειακοί τάφοι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και 
επανέρχονται σωρευτικά οι κάτωθι συνέπειες : 
Α)  Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου άπαντες οι δικαιούχοι οικογενειακών 
τάφων θα κηρύσσονται άνευ άλλου τινός έκπτωτοι, κάθε δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από 
αυτούς θα περιέρχεται στον Δήμο ως έσοδο αυτού και θα διατίθεται για τη λειτουργία του 
Νεκροταφείου, χωρίς αυτοί να έχουν το δικαίωμα ή την αξίωση να ζητήσουν την επιστροφή 
αυτού, διότι κατ' αμάχητο τεκμήριο θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα αυτό υπέρ του 
Δήμου. Εάν δε έχουν προχωρήσει και σε κατασκευή τάφου, κανένα δικαίωμα αποζημιώσεώς 
τους δε δημιουργείται ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να θεμελιωθεί. 
Β)  Ο οικογενειακός τάφος περιέρχεται αυτοδικαίως άνευ άλλου τινός, ελευθέρως, αζημίως και 
άνευ δικαστικής παρεμβάσεως στο Δήμο, ο οποίος δύναται ελευθέρως να τους παραχωρήσει 
περαιτέρω σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος». 

2) Τροποποιήσεις της Απόφασης Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων έτους 2010,  
κατ’ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου: 

1. Στην ενότητα 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ :  
υποενότητα «Γ. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 160,00€ 
υποενότητα «Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς χρήσεως για τελετές που διενεργούνται εκτός 
Κοιμητηρίου (ψαλμένες)»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 260,00€ 
2. Στην ενότητα 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ :  
υποενότητα «Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 10,00€ 
3. Στην ενότητα 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
υποενότητα «Α. Το δικαίωμα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 20,00€ 
4. Στην ενότητα 6. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :  
υποενότητα «Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 30,00€ 
5. Στην ενότητα 9. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :  
υποενότητα «Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’  α’ εξάμηνο… 20,00€/μήνα   
 Ζώνη Γ’  β’ εξάμηνο… 30,00€/μήνα 
 Ζώνη Γ’  γ’ εξάμηνο… 50,00€/μήνα 
 Ζώνη Γ’  δ’ εξάμηνο… 70,00€/μήνα 

 
Και παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση φροντίσετε για την ψήφισή τους. 
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το από 30.6.10 έγγραφο του τμ. Δημ. 
Νεκροταφείου, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, τις τροποποιήσεις επί της 
απόφασης Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου ως εξής : 

 
Α. Στο άρθρο 4 παρ. 2 προστίθενται τα τετράγωνα 33 και 34 και η Γ' κατηγορία με το τετράγωνο 
   34 να ανήκει στην Α' κατηγορία και το τετράγωνο 33 στην Γ' κατηγορία.  
Β. Στο άρθρο 4 παρ. 3 προστίθεται η Γ' κατηγορία 
Γ. Στο άρθρο 5 παρ. 6 προστίθεται στο τέλος εισήγηση της Νομικού συμβούλου, ως εξής: 

«Επίσης σε περίπτωση μη εκπληρώσεως εκ μέρους των δικαιούχων οικογενειακών τάφων των 
πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων τους σχετικά με την καταβολή τελών, δικαιωμάτων 
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τους (π.χ. μη καταβολή τελών καθαριότητος κ.λπ.) πέραν της 20 ετίας από της τελευταίας 
καταβολής, τότε οι οικογενειακοί τάφοι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και 
επανέρχονται σωρευτικά οι κάτωθι συνέπειες : 
Α)  Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου άπαντες οι δικαιούχοι οικογενειακών 
τάφων θα κηρύσσονται άνευ άλλου τινός έκπτωτοι, κάθε δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από 
αυτούς θα περιέρχεται στον Δήμο ως έσοδο αυτού και θα διατίθεται για τη λειτουργία του 
Νεκροταφείου, χωρίς αυτοί να έχουν το δικαίωμα ή την αξίωση να ζητήσουν την επιστροφή 
αυτού, διότι κατ' αμάχητο τεκμήριο θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα αυτό υπέρ του 
Δήμου. Εάν δε έχουν προχωρήσει και σε κατασκευή τάφου, κανένα δικαίωμα αποζημιώσεώς 
τους δε δημιουργείται ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να θεμελιωθεί. 
Β)  Ο οικογενειακός τάφος περιέρχεται αυτοδικαίως άνευ άλλου τινός, ελευθέρως, αζημίως και 
άνευ δικαστικής παρεμβάσεως στο Δήμο, ο οποίος δύναται ελευθέρως να τους παραχωρήσει 
περαιτέρω σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος». 

2. Τροποποιήσεις επί της Απόφασης Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων έτους 2010,  
κατ’ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου: 

1. Στην ενότητα 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ :  
υποενότητα «Γ. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 160,00€ 
υποενότητα «Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς για τελετές που διενεργούνται εκτός Κοιμητηρίου 
(ψαλμένες)»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 260,00€ 
2. Στην ενότητα 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ :  
υποενότητα «Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 10,00€ 
3. Στην ενότητα 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
υποενότητα «Α. Το δικαίωμα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 20,00€ 
4. Στην ενότητα 6. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :  
υποενότητα «Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’ … 30,00€ 
5. Στην ενότητα 9. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :  
υποενότητα «Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών»  

προστίθεται : Ζώνη Γ’  α’ εξάμηνο… 20,00€/μήνα   
 Ζώνη Γ’  β’ εξάμηνο… 30,00€/μήνα 
 Ζώνη Γ’  γ’ εξάμηνο… 50,00€/μήνα 
 Ζώνη Γ’  δ’ εξάμηνο… 70,00€/μήνα 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  189 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 

Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 
Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
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