
 

                                                                                                        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ.  97/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 97/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά  

«Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής κανδηλίων και περιποίησης τάφων», 

με αποδεικτικό δημοσιεύσεως και παρακαλούμε για τον έλεγχο νομιμότητάς της. 

 

 

Συν/να: 

Η με αρ. 125/2018 Απόφαση Δ.Σ 

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

              ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 
 

 

 

 
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Δημητροπούλου 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025233 

FAX  : 213  2025204 

email: d.dimitropoulou@glyfada.gr 

Γλυφάδα, 21/10/2021 

Αρ.Πρωτ. 30181 

ΠΡΟΣ :  

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

      Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

 Δ/νση Διοίκησης 

 Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών  

 Προσώπων  

      Λεωφ.Κατεχάκη 56 

      Αθήνα 11525  

Εσωτερική Διανομή : 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

 



 

 
                                         
 

        
         ΑΔΑ:6606Ω91-45Ν 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής κανδηλίων και περιποίησης τάφων» 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 29η του μήνα  Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 7.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 

27213/24.09.2021 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σε συνδυασμό με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 74 του Ν. 

4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. 

Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 27, οπότε κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αναστασία, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 

Περικλής, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΥΚΑ Άννα, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός 

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ 

Ευστράτιος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, ΠΑΠΑΣ Ιωάννης, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

Ιωάννης, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος , ήτοι συνολικά 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ στην τηλεδιάσκεψη πέντε (5)  δημοτικοί 

σύμβουλοι οι κ.κ. 

 ΑΡΓΥΡΑΚΗ Βασιλεία, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, στο στάδιο των 

ερωτήσεων   

 ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, στη συζήτηση του 1ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης 

 ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, στη συζήτηση του 2ου θέματος της της ημερήσιας διάταξης  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 

 ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, μετά την ψηφοφορία του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, μετά την ψηφοφορία του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, μετά την ψηφοφορία του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/2020 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  97/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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 ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος, μετά την ψηφοφορία του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι  κ.κ 

ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ 

Δημήτριος, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΤΑΣΤΑΝΗΣ 

Αναστάσιος, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος , ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος,  

 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν απών ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παρότι καλέστηκε 

νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το 

οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους 

ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση οι Αντιδήμαρχοι και η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής 

κανδηλίων και περιποίησης τάφων», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση του 

Αντιδημάρχου Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Γλυφάδα, 28.09.2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αρ. Πρωτ: 27557 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
        
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής κανδηλιών και 

περιποίησης τάφων.» 

  

Κα Πρόεδρε, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.9 «Απαγορεύεται κάθε ενέργεια επαγγελματία, ο οποίος εκτελεί εργασίες 

στα Δημοτικά Κοιμητήρια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποβλέπει και κατατείνει εμφανώς και 

έκδηλα στην προσέλευση πελατών στο χώρο του κοιμητηρίου πολύ δε  περισσότερο σε διατάραξη της 

ευταξίας και της κοσμιότητας στους χώρους αυτούς, λόγω επαγγελματικών ανταγωνισμών η 

διαπραγματεύσεων με πελάτες», ενώ επιπλέον, στο άρθρο 28 παρ.16 «Περιπτώσεις μη 

προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου» και τέλος, στη παρ.20 «Διατάξεις προϊσχυόντων Κανονισμών έπαψαν ισχύουν αφ’ ής 

στιγμής ίσχυσε ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεμονωμένες ρυθμίσεις που 

ελήφθησαν κατά το χρόνο προϊσχυσάντων Κανονισμών». 

Για θέματα για τα οποία που δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό αποφασίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε κα Πρόεδρε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης 

για την επιβολή των κατωτέρω ανώτατων τιμών ανά μήνα, οι οποίες είναι ενιαίες για κάθε ιδιώτη και 

εργολάβο αφής κανδηλιών και περιποίησης τάφων: 

 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Χρέωση 

1 Καθημερινή περιποίηση και άναμμα καντηλιού με παραφινέλαιο 30 € 

2 Καθημερινή περιποίηση και άναμμα καντηλιού με πυρηνέλαιο 40 € 

3 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού 3 φορές με 
παραφινέλαιο 

20 € 

4 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού με πυρηνέλαιο  3 φορές 30 € 

5 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού καθημερινά με 
παραφινέλαιο 

25 € 

6 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού καθημερινά με 
πυρηνέλαιο 

35 € 



 

 

Στις τιμές περιλαμβάνεται η περιποίηση (καθαρισμός), το πότισμα των φυτών και το άναμμα των 

καντηλιών με το παραφινέλαιο η πυρηνέλαιο (ΠΛΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ). 

Οι εργολάβοι που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούν τα ανωτέρω τιμολόγια,  θα διαγράφονται από το 

μητρώο εργοληπτών και δεν θα μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα εντός του κοιμητηρίου. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Την πρόταση του Αντιδημάρχου Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας 

Κι έχοντας υπόψη :  

 Την 125/2018 απόφαση Δ.Σ 

 

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία 

μειοψήφησαν οι κ. Τζούβελης Ιωάννης και Γιάχος Παναγιώτης και έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Στεφανίδης 

Αλέξιος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ       

  

Εγκρίνει τον καθορισμό των ανώτατων τιμών ανά μήνα, οι οποίες είναι ενιαίες για κάθε ιδιώτη και 

εργολάβο αφής κανδηλιών και περιποίησης τάφων ως εξής: 
 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Χρέωση 

1 Καθημερινή περιποίηση και άναμμα καντηλιού με παραφινέλαιο 30 € 

2 Καθημερινή περιποίηση και άναμμα καντηλιού με πυρηνέλαιο 40 € 

3 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού 3 φορές με 

παραφινέλαιο 

20 € 

4 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού με πυρηνέλαιο  3 φορές 30 € 

5 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού καθημερινά με 

παραφινέλαιο 

25 € 

6 3 φορές την εβδομάδα περιποίηση και άναμμα καντηλιού καθημερινά με 

πυρηνέλαιο 

35 € 

 

Στις τιμές περιλαμβάνεται η περιποίηση (καθαρισμός), το πότισμα των φυτών και το άναμμα των 

καντηλιών με το παραφινέλαιο η πυρηνέλαιο (ΠΛΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ). 

Οι εργολάβοι που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούν τα ανωτέρω τιμολόγια,  θα διαγράφονται από το 

μητρώο εργοληπτών και δεν θα μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα εντός του κοιμητηρίου. 

 

                               Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα 

Γλυφάδα, 21/10/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Αναστασία Αργυροπούλου 

     

 

 



 

 

 

 

 

 


