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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 43/2011                                  
                                                          
 

                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για την 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου και κωδικοποίηση 
αυτού σε ενιαίο κείμενο». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις 
21 του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 6972/8/16-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της 
Δημάρχου και  Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     



 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, 
Αντιπρόεδρος, 3) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης 
Δημήτριος 5)  Παΐδας Αδαμάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης 
Πέτρος 8) Κοσκολέτος Σωτήριος και 9) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   Ουδείς. 

 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6074/26-5-2011 εισήγηση του Τμήματος 
Νεκροταφείου του Δήμου επί του θέματος : 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής , εισάγετε προς 
συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώμα, το παρακάτω θέμα που έχει ως εξής: 
 
   1.- Εισάγουμε, προς τροποποίηση άρθρων και προσθήκη διατάξεων στα 
παρακάτω άρθρα και διατάξεις του επισυναπτόμενου στη παρούσα Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και ειδικότερα τα εξής : 
 
Άρθρο 4 , παράγραφος 3 , περίπτωση «ο διαχωρισμός των κατηγοριών έχει 
ως εξής»’ . 
 
       Το τετράγωνο 29 που είναι στο νότιο μανδρότειχο – Κηφισσό, να ενταχθεί στην 
Α΄ αντί στη Β’ κατηγορία που είναι σήμερα  και αυτή πλέον η διάταξη αυτού να έχει 
ως εξής . Α’ κατηγορία  5 – 6 – 21 και 29 τετράγωνα  . 
 
Άρθρο 5 , παράγραφος 4 .  
 
    « Η διάθεση των οικογενειακών τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται με κλήρωση 
….μέχρι και την σειρά έξι …. Μετά την κλήρωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα,…», 
να τροποποιηθεί στις σειρές αυτές και να έχει ως εξής « Η διάθεση των οικογενειακών 
τάφων εφόσον υπάρχουν θα γίνεται από το Δήμαρχο κατά σειρά προτεραιότητας των 
αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στο Δήμο . Μετά τη διάθεση ο 
ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα,…» και μετά συνεχίζει η παράγραφος αυτή κανονικά 
και ως έχει . 
 
Άρθρο 5 , παράγραφος 12.  Στο τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου αυτής 
να προστεθεί ακροτελεύτια νέα διάταξη που να έχει ως εξής : 
 
« Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής οι συγγενείς στους οποίους θα 
παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση ο εν λόγω οικογενειακός τάφος, δεν θα πληρώνουν ξανά 
τα δικαιώματα αξίας μαρμάρων που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός ή οι εκάστοτε 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ». 
  
Άρθρο 6 , παράγραφος 4 . Απαλείφεται η έκπτωση του 50% . 



Άρθρο  11 περίπτωση β’ της παραγράφου α’ αυτής .  Από «  Κατ’ εξαίρεση … 
έως και κηδειών και μνημοσύνων », να καταργηθεί και να μην επιτρέπεται ο 
πρόσθετος ανθοστολισμός .  
  
Άρθρο 16 παρ. 11 να προστεθεί περίπτωση η’ που να έχει ως εξής ‘’ Άδεια 
οχήματος, ασφαλιστήριο και τέλη κυκλοφορίας αυτού ‘’ και να γίνει αναρίθμηση 
και να λάβει αριθμό θ’ η επόμενη περίπτωση της παραγράφου αυτής . 
 
Όπου Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας σε Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος . 
   
     2.-  Επισυνάπτεται στη παρούσα ο ισχύων Kανονισμός Λειτουργίας του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου μας για να λάβετε γνώση αυτού . 
 
     3.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ., 
τόσο τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων και διατάξεων του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου του Δήμου μας, όσο και την κωδικοποίηση 
αυτού σε ενιαίο κείμενο, με τις τροποποιήσεις που καλείσθε σήμερα να ψηφίσετε. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 8/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Βv του Ν. 3852/10 και τις απόψεις των μελών 
της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο 
κείμενο, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για να μελετηθεί καλύτερα το 
συγκεκριμένο θέμα και να επανέλθει σε επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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