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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών
του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» και του Δημοτικού
Κοιμητηρίου (επανεισαγωγή) ».

Το Δημοτικό 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
4.2.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1620/30-1-
2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 2/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 8/ 2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2186/6-2-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 4.2.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 2/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 29 παρόντες
και 4 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                       Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Καλαμπόκης  Ιωάννης Κανταρέλης Δημήτριος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος Σιώρης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
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Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Αγαγιώτου  Βασιλική
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και

ψηφοφορία επί των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Στο ίδιο σημείο προσήλθε ο

κ. Γ.Καλύβης.

 Ο κ. Γ.Αράπογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία

επί του 8ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 13ου θέματος της Η.Δ..

 Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 14ου θέματος της Η.Δ..

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία

επί του 17ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία

επί του 20ου θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 6ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.

6ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1643/30-1-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος
Κοιμητηρίου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του
Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» και του Δημοτικού Κοιμητηρίου».

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με ,
 Το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού

Κοιμητηρίου, στο Κοιμητήριο  του Δήμου 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 Δημοτικού Ι. Ναού
εμπίπτει και γίνεται κατά τις περί διοίκησης και διαχείρισης της Δημοτικής
περιουσίας διατάξεις.

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

 Την αριθ. 152/2013 Απόφαση Δημοτικού 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 Δήμου μας ειδικότερα,
εγκρίθηκε η συγκρότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής Προϊόντος
Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι
Ταξιάρχες» και του Δημοτικού Κοιμητηρίου, η οποία αποτελείται:
1. Από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών του

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

2. Από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας
3. Από δύο (2) μη αιρετούς προταθέντες από το σύνολο των

δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας
4. Από δύο (2)υπαλλήλους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο

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

5. Από δύο (2) Συμβούλους εκ των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου

6. Από δύο (2) μη αιρετούς πολίτες – Δημότες

Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε επίσης ότι:
Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής θα ορίζεται Υπάλληλος του Δήμου από
το τμήμα του Νεκροταφείου της Οικονομικής Διεύθυνσης 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 παρόντα 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 Δήμου μας, «Οι
Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» και στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Δήμου μας.
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται στα δυόμισι έτη, πλην της
τρέχουσας Δημοτικής περιόδου που ορίζεται μέχρι λήξεως αυτής και
μέχρις ότου ορισθεί και αναλάβει νέα Επιτροπή από την Δημοτική Αρχή της
νέας Δημοτικής Περιόδου.
Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό 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 Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ Δημοτικών 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 Δήμου 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 Δημοτικού Συμβουλίου για τα Ιδρύματα και τους υπόλοιπους Ι.
Ναούς του Δήμου που χρήζουν αποκατάστασης, ευπρέπειας, ευκοσμίας,
αγιογράφησης, συντήρησης και αποκατάστασης, με προτεραιότητα εκείνων

ΑΔΑ: 79Ω6ΩΗΓ-ΘΣΜ



6

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.)

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως:

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

2. Επικαιροποιήσετε ή τροποποιήσετε τα ισχύοντα μέχρι σήμερα ως προς την
λειτουργία της Επιτροπής.

3. Ορίσετε τους Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη
της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.

4. Με την ψήφιση και την έγκρισή του παρόντος από το Δημοτικό Συμβούλιο
η απόφαση να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου.

Προτείνονται οι ακόλουθοι:

 Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Λάλος-Αναγνώστου, ως Πρόεδρος,
αναπληρούμενος από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή
Πλεσίτη.

 Ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Γαβριήλ Γαβριηλίδης, αναπληρούμενος
από τον Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Παπακώστα.

 Η Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Ευτυχία Παπαλουκά, αναπληρούμενη
από την Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Αλίκη Γαλαζούλα.

 Ο κ. Ηλίας Μαλιχούδης (προταθείς από την δημοτική παράταξη της ελάσσονος
μειοψηφίας «ΜΠΡΟΣΤΑ με ευθύνη και αλληλεγγύη») με αναπληρωματικό
μέλος τον κ. Θάνο Αρώνη.

 Ένας ιερέας που θα ορισθεί από την Ι.Μητρόπολη με τον αναπληρωματικό
του.

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

 Δύο (2) μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και συγκεκριμένα
από το Σ.Δ.Κ.Νέας Φιλαδέλφειας ο κ. Ηρακλής Μπακόλας, αναπληρούμενος
από τον κ. Εμμανουήλ Χατζημιχαήλ, και από το Σ.Δ.Κ.Νέας Χαλκηδόνας η κα
Στορνέλλι Τζιανφράνκα, αναπληρούμενη από  τον κ. Διονύσιο Καφεντζή.

 Δύο (2) μη αιρετοί πολίτες/δημότες και συγκεκριμένα ο κ. Γεώργιος
Καραγιάννης, αναπληρούμενος από τον κ. Θεόδωρο Νικολάου, και ο κ.
Νικόλαος Νάτσης, αναπληρούμενος από την κα Ευαγγελία Μπουγά.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών 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 .

ΑΔΑ: 79Ω6ΩΗΓ-ΘΣΜ



7

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Χ.Κοπελούσος,
Δ.Ε.Γκούμα, Γ.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος, Α.Κόντος, Ν.Παπανικολάου, και
Κ.Ντάτσης  και (σύνολο 9) απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, οι πέντε
τελευταίοι πλην των μελών που ορίζονται από την Ι.Μητρόπολη.

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

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 70 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 Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 Την παρ. 2 περ. δ΄ του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημ.

Συμβουλίου
 Την αριθ. 152/2013 προηγούμενη απόφαση Δημ. Συμβουλίου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[19  ΥΠΕΡ - 9 ΑΠΟΧΕΣ (ως αναλύονται ανωτέρω)]

Ορίζει ως νέα μέλη για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προϊόντος
Χρηματοκιβωτίου του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του
Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας για ολόκληρη την
τρέχουσα δημοτική περίοδο, ήτοι από λήψεως της παρούσας μέχρι 31/8/2019,
τους ακόλουθους:

 Τον Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Λάλο-Αναγνώστου, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικ.
Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη.

 Τον Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαβριήλ Γαβριηλίδη, αναπληρούμενο
από τον Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Παπακώστα.

 Την Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ευτυχία Παπαλουκά, αναπληρούμενη
από την Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Αλίκη Γαλαζούλα.

 Τον κ. Ηλία Μαλιχούδη με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Αρώνη Θάνο.
 Έναν ιερέα που θα ορισθεί από την Ι.Μητρόπολη με τον αναπληρωματικό

του.
 Δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο Υπάλληλος

του Δήμου που εκάστοτε θα είναι Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου
στο Νεκροταφείο και ο άλλος ένας να προέρχεται από τη Δ/ση Οικονομικών
του Δήμου ως τακτικά μέλη αυτής, με τους αντίστοιχους άλλους δύο (2) ως
αναπληρωματικά μέλη αυτών.

 Δύο (2) μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και συγκεκριμένα
από το Σ.Δ.Κ.Νέας Φιλαδέλφειας τον κ. Ηρακλή Μπακόλα, αναπληρούμενο
από τον κ. Εμμανουήλ Χατζημιχαήλ, και από το Σ.Δ.Κ.Νέας Χαλκηδόνας την
κα Στορνέλλι Τζιανφράνκα, αναπληρούμενη από  τον κ. Διονύσιο Καφεντζή.

 Δύο (2) μη αιρετούς πολίτες/δημότες και συγκεκριμένα τον κ. Γεώργιο
Καραγιάννη, αναπληρούμενο από τον κ. Θεόδωρο Νικολάου, και τον κ.
Νικόλαο Νάτση, αναπληρούμενο από την κα Ευαγγελία Μπουγά.
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Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής θα ορίζεται Υπάλληλος του Δήμου από
το τμήμα του Νεκροταφείου της Οικονομικής Διεύθυνσης 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 παρόντα 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 Δήμου μας, «Οι
Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» και στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Δήμου .
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται στα δυόμισι έτη, πλην της
τρέχουσας Δημοτικής περιόδου που ορίζεται μέχρι λήξεως αυτής, ως
ανωτέρω ελέχθη, και μέχρις ότου ορισθεί και αναλάβει νέα Επιτροπή από
την Δημοτική Αρχή της νέας Δημοτικής Περιόδου.
Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό 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 Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ Δημοτικών 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 Δήμου 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 Δημοτικού Συμβουλίου για τα Ιδρύματα και τους υπόλοιπους Ι.
Ναούς του Δήμου 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 8/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Αγαγιώτου  Βασιλική
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία
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Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Τμήμα Κοιμητηρίου
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο επί θεμάτων Κοιμητηρίου κ. Γ.Γαβριηλίδη
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
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