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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  52/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 14/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 40642/8-9-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) 

Γαϊτάνης Φώτιος, 5)  Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος   Δημήτριος, 7) Κατσαράκης Πέτρος, 

8) Λεβέντη Ναταλία, 9) Μητσέας Δημήτριος, 10) Μπιτσάνης Νικόλαος και 11) Ψυλάκη  Μαρία.  

 

Δεν  παραβρίσκονται, αν και  κλήθηκαν, τα μέλη  κ.κ. 1) Κοκκίνη Ευαγγελία, 2) Λύρας 

Παναγιώτης, 3) Ξανθάκη Αθηνά και 4) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος. 

 
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Κανονισμός Λειτουργίας  Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και  
Οικισμών Δήμου Καλαμάτας. 

Στο φάκελο του θέματος, προς ενημέρωση των μελών, υπάρχει το σχέδιο του κανονισμού 
λειτουργίας, το οποίο έχει αποσταλεί  στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 38769/25-8-2017 έγγραφό του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών 
Συνεργατών, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους. 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Τον κανονισμό τον έχετε διαβάσει; Έχετε κάτι να προτείνετε;   
Παρακαλώ κύριε Μπιτσάνη.  
 
Αναφέρεται κάπου  ότι για να πάρει κάποιος παράταση για την εκταφή 
συγγενικού του προσώπου, αρμόδιος για να χορηγήσει την παράταση είναι ο 

Δήμαρχος. Εδώ θέλουμε να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας. 
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ειδική περίπτωση παράτασης θα δώσει την 
τελική ο κύριος Δήμαρχος.  

Μπορεί να είναι ο προηγούμενος Δήμαρχος, σιδερένιος να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ο 
κύριος Κουτσούλης, λέω τώρα. Θα με σκοτώσει. Σιδερένιος να 'ναι, είπα ένα όνομα του 
προηγούμενου δημάρχου ή κάποιος νομάρχης ή κάποιο πρόσωπο. Εγώ εκεί πιστεύω ότι ίσως 
χρειαστεί παράταση. Δική μου άποψη είναι αυτή.  

 
Τέλος πάντων και έτσι να είναι νομίζω ότι είναι υπερβολικό να έχει ο Δήμαρχος 
και αυτή την φόρτιση.  

 
(Γραμματέας Συμβουλίου): Για τον 1ο χρόνο δίνεται από τον 
εντεταλμένο σύμβουλο ή από τον Πρόεδρο ή από Εκπρόσωπο της 

Τοπικής Κοινότητας και για το 2ο χρόνο δίνεται από τον Δήμαρχο. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Ναι ο Δήμαρχος μπορεί να δώσει για τον 2ο χρόνο, αν ζητήσει κάποιος. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το 2ο. 

 
Διαφωνούμε σε αυτό, γιατί δείχνει έναν δημαρχοκεντρικό χαρακτήρα 
λειτουργίας του κοιμητηρίου. Νομίζουμε υπάρχουνε όργανα και άτομα να 

επιφορτιστούνε και αυτό το …..  
 
Και εμείς στην ΔΕΗ όταν παίρναμε σύνταξη που ζήταγες παλιά παράταση, 
την 1η χρονιά την παράταση την έκρινε ένας απλός, μετά ήθελε ειδική 

συνεδρίαση του ΔΣ. Κάπως έτσι είναι, δεν μπορεί να είναι το ίδιο όργανο. 
 
Και δύο προτάσεις να κάνουμε.  
Η μία είναι, οι συνθήκες εκταφής πρέπει να σταματήσουν έτσι όπως γίνονται, 

με αυτό τον τρόπο και με αυτή την εικόνα, είναι τριτοκοσμική και πρέπει κάποτε, κάποιος να 
το αρχίσει να το …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  
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Ο νέος κανονισμός αυτό το σκοπό έχει, να μπει μία τάξη. Όπως είδατε και για τα 
μνημεία, θα πρέπει να υπάρχει μία ομοιομορφία, ένας συγκεκριμένος χώρος 

απόστασης και για την κάθε εκταφή θα υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα το κάνουν, 
σε συγκεκριμένο χώρο για να μπει μία σωστή σειρά και να σταματήσει αυτό που λέτε και εσείς. 
Γι' αυτό υπάρχει και γι' αυτό γίνεται ο νέος κανονισμός. Για να μπει μία τάξη στα κοιμητήρια.  

 
Και το άλλο είναι ότι νομίζουμε ότι πρέπει να δοθούνε κίνητρα, με την ατελή 
χρήση των περιφερειακών κοιμητηρίων, να πηγαίνει ο κόσμος εκεί τα συγγενικά 

του πρόσωπα που χάνει, με ατέλεια, για να αποφορτιστεί το κοιμητήριο της Καλαμάτας εδώ.  
 
Όταν είσαι κάτοικος Καλαμάτας, μπορείς να κάνεις χρήση του κοιμητηρίου του 
περιφερειακού των Γιαννιτσανίκων, απλά πρέπει να υπάρχει του νεκρού μία 

σχετική αναφορά ότι θέλει να ταφεί εκεί. Αυτό υπάρχει μέσα εδώ.  
 
Υπάρχει αλλά λέμε και στο Πλατύ, ότι αν ένας κάτοικος που είναι από εδώ σου 
λέει εντάξει αφού τα ίδια πληρώνω και εκεί, τα ίδια πληρώνω και εδώ, καλύτερα 

εδώ αφού μένω εδώ. Αν δοθεί όμως ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη δεν το κατάλαβα. 

 
Τα περιφερειακά όλα του Δήμου Καλαμάτας να μην πληρώνουνε κάποιο 
μίνιμουμ το μήνα, το χρόνο. Εκεί νομίζω ότι κάποιος που είναι από τα Αρφαρά, 

θα πάει στα Αρφαρά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα όλοι θα πληρώνουν πλέον. Μα σε όλα πληρώνουν.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Να δώσει ένα κίνητρο, να μην έρχονται όλοι εδώ.  

 
Σε όλα τα γύρω, γύρω χωριά θα πηγαίνουνε εκεί. Θα μπορούν να πάνε εκεί. 
 

Δηλαδή αυτός που έχει πεθάνει στα Αρφαρά,  να πάει να ταφεί στο Πλατύ; 
 
Ένας που είναι εδώ στην Καλαμάτα και είναι από τα Αρφαρά, ο συγγενής του 
που σκέφτεται πληρώνω και στα Αρφαρά πληρώνω και εδώ, και μένω εδώ ας 

τον θάψω στην Καλαμάτα και τι έγινε. Σε τρία χρόνια, σε τέσσερα θα τον βγάλω, δεν τρέχει 
τίποτα, από το να πηγαίνω στα Αρφαρά κάθε μέρα να βλέπω. Άμα όμως δεν πλήρωνε στα 
Αρφαρά ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα θα πληρώνει στα Αρφαρά από εδώ και στο εξής. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Αν δεν πλήρωνε. 

 
Μα δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είναι θέμα του Δήμου, αυτό δεν μπορείτε 
να καταλάβετε.  

 
ΦΩΝΗ: Αυτό δεν είναι κίνητρο; 

 
Αυτό δεν το ζητάει ο Δήμαρχος, τα χρήματα, ο επίτροπος τα ζητάει. Ο επίτροπος 
είναι αυτός που έχει πει φέρτε μου χρήματα από το 2000, δεν ξέρω ακριβώς ποιά 

ημερομηνία, των οστεοφυλάκων και όλων των ταφών που έχετε κάνει.  
 
Ποιός επίτροπος, ποιόν επίτροπο λες, κυρία Πρόεδρε; Για ποιόν επίτροπο μιλάμε; 
Γιατί δεν κατάλαβα ποιόν επίτροπο λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΝΩΣΤΟΣ:  
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Δεν μιλάμε, δεν εννοούμε τον επίτροπο της εκκλησίας, εννοούμε το κεντρικό 
πρόσωπο, τον επίτροπο.  

 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, ποιός είναι αυτός. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της κυβέρνησης άνθρωπος είναι ο επίτροπος, είναι κεντρικό.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Δεν το ξέρω, αγνοούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας το λέω εγώ.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Αυτός, λογοδοτεί στην κυβέρνηση, αυτός ο επίτροπος;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν νομίζετε, έτσι είναι.  

 
Καλά δεν είναι και ο πάπας της Ρώμης, επίτροπος είναι. Δεν μπορεί να προτείνει 
ο Δήμαρχος για την βελτίωση των κανόνων λειτουργίας; Ναι. Τα τέλη. 

 
Τα τέλη τα ορίζει ο Δήμος με απόφαση το τι θα πληρώνουμε, 100,00 € ας πούμε 
ή είναι υποχρεωτικά; 
 
Μου επιτρέπετε λίγο;  
Θα σας πω για ένα συγκεκριμένο κοιμητήριο, το κοιμητήριο της Παναγίτσας, το 

οποίο είναι περιφερειακό κοιμητήριο, το οποίο είναι ένα κοιμητήριο υπόδειγμα και για άλλα 
περιφερειακά κοιμητήρια. Εκεί λοιπόν μόνοι τους οι κάτοικοι και ο ιερέας έχουνε φτιάξει 
οστεοφυλάκιο και λειτουργεί άψογα. Έρχεται λοιπόν σήμερα το γραφείο  των οικονομικών, 
όπου μου φέρνει εμένα ένα χαρτί και μου λέει, από τον επίτροπο ζητάει έσοδα του 
συγκεκριμένου κοιμητηρίου του 2012, λέω εγώ μία ημερομηνία δεν είμαι σίγουρη για την 
ημερομηνία. Παρότι οι άνθρωποι το έχουν φτιάξει μόνοι τους, παρότι ο Δήμος δεν έχει πάρει 
ποτέ λεφτά από το συγκεκριμένο οστεοφυλάκιο, έρχεται σήμερα ο επίτροπος και ζητάει 
χρήματα. 
  
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Η Παναγίτσα είναι Καλαμάτα. Γιατί εγώ που βάζω στο κεντρικό πληρώνω και ο 
άλλος Καλαματιανός που πάει στην Παναγίτσα να μην πληρώνει; Δεν 

φορολογούμεθα το ίδιο; Δεν είμαστε πολίτες της ίδιας πόλης;  
 
Για αυτό και τα παιδιά κάνανε τώρα μία πρόταση που λέει ότι για να μην 
πληρώνεις στην Καλαμάτα που είναι το ίδιο, να μην πληρώνει στα Αρφαρά να 

πηγαίνει να γράφεται ο άλλος στα Αρφαρά. Αυτή την πρόταση δεν κάνατε ρε παιδιά;  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Αυτός που είναι από τα Αρφαρά και μένει εδώ στην Καλαμάτα.  

 
Να έχει το περιθώριο να πάει εκεί να μην πληρώσει. Δεν έχουμε όλοι την 
δυνατότητα να πληρώνουμε ας πούμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ο κανονισμός είναι και για τα Αρφαρά ο συγκεκριμένος.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  Ο Δήμος δεν μπορεί, σαν Δήμος. 

 
Δεν είναι θέμα του Δήμου είναι θέμα κεντρικής επιτροπής αυτό. Είναι γενικώς, 
για όλα τα κοιμητήρια, όλης της Ελλάδος.  

ΦΩΝΗ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΨΥΛΑΚΗ: 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΦΩΝΗ:  Έχει περάσει νόμος δηλαδή να πληρώνουν όλοι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι βάση νόμου, ναι. 

 
Σίγουρα τα κοιμητήρια της Ελλάδος; Όχι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι 
έτσι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμορφώνονται όλα τα κοιμητήρια. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Δεν είναι έτσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αλλά θα γίνει. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Άλλο θα γίνει, εμείς πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Εμείς οφείλουμε να κάνουμε την πρόταση και από εκεί και πέρα ...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, εντάξει, με καλύψατε.  

 
Στο κοιμητήριο Γιαννιτσανίκων υπάρχουν κενοτάφεια, δηλαδή έχουνε κρατήσει 
τους τάφους, έχουνε μέσα τα οστά, ούτε καν οστεοθυρίδα και κρατούν τους 

τάφους έτσι και δεν έχουνε…. Όχι, απλοί τάφοι, δεν υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι, δεν 
υπάρχουν συμβόλαιο, δεν υπάρχουν τίποτα. Τα έχω ελέγξει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα, ένα 
χαρτάκι υπάρχει από το ημερολόγιο του γραφείου που λέει ότι ο τάδε συγγενής δώρισε στην 
εκκλησία ένα άλφα ποσό για τάφο. Δεν υπάρχουν ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτα. 

 
Συγκεκριμένα σε μία περίπτωση που έτυχε στην Παναγίτσα, έρχεται ένας 
άνθρωπος που χτυπιότανε και μας έλεγε ότι τον τάφο τον έχω αγοράσει. 

Πως τον έχεις αγοράσει του λέω; Φέρε την απόδειξη. Μου λέει θα στην φέρω. Φέρνει την 
απόδειξη, που είχε βάλει 3.000,00 €, και ο πάτερ, δεν ζει ο πάτερ αυτός, έγραφε απάνω. 
Δωρεά 3.000,00 € από τον Αντωνόπουλο Θανάση για την επισκευή της στέγης της εκκλησίας. 
Του λέω βλέπεις τι γράφει η απόδειξη που σου 'δωσε ο πάτερ; Μου λέει δεν με ενδιαφέρει εγώ 
τον τάφο είχα αγοράσει. Επειδή ήτανε παράνομο, ήτανε παράνομα και είναι παράνομο, δεν 
μπορεί κανένας να αγοράσει τάφο.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Χρήστο, αυτά είναι τερτίπια των ιερέων και των εκκλησιαστικών 
συμβουλίων. Δεν υπάρχει νόμος. 

 
Και πληρώνουμε κάθε χρόνο, πληρώνουμε κάποιο ποσό για την συντήρηση του 
…. 

 
Ναι, συμφωνώ. Στο χωριό όταν υπάρχει χώρος σου λέει κράτα το μνημείο, 
το μνήμα, όσο θες, αρκεί να μου πληρώνεις. Έτσι γίνεται και στο χωριό 

της γυναίκας μου. Έχουνε χώρο. Εδώ στην Καλαμάτα δεν μπορούμε να κρατάμε τον τάφο όσο 
θέλουμε, δεν έχουμε χώρο. Εντάξει;  
Ο νόμος λέει και ο επίτροπος δεν είναι ένας που κοιτάμε πως θα ξυπνήσει το πρωί για να 
δούμε, για να δει, κοιτάει τους νόμους, ελέγχει τους νόμους για να δει τις διαδικασίες αν είναι 
νόμιμες. Αυτό σημαίνει ο επίτροπος.  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δεν μπορεί δηλαδή στην Παναγίτσα να έχουνε οστεοφυλάκιο ή τάφους να εισπράττουνε 
λεφτά και να μην τα δίνουνε στο Δήμο. Ποιός τα εισπράττει; Που πάνε αυτά τα χρήματα; Και 
όταν λέω Παναγίτσα εννοώ κάθε Παναγίτσα και κάθε νεκροταφείο. Δεν μπορεί ο κάθε ιερέας 
να πουλάει μνημεία, να πουλάει οστεοφυλάκια, να πουλάει ότι θέλει. Τι πουλάει; Από που; 
Ευχαριστώ. 

 
Συνάδερφοι, άλλωστε ο νόμος, αυτό το καταστατικό, ο κανονισμός, είναι για από 
εδώ και πέρα. Αν υπάρχουνε οικογενειακοί τάφοι με συμβόλαια διατηρούνται με 

την ανάλογη προσαρμογή κάποιας πληρωμής που θα γίνεται ανά χρόνο και τα λοιπά. Δεν 
μιλάμε για το πριν μιλάμε για το σήμερα. Από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει αγορά 
οικογενειακών ταφών. Αυτό.  
 
ΦΩΝΗ: Αυτοί που υπάρχουν; 

 
Αυτοί που υπάρχουν πληρώνουνε. Και εφόσον υπάρχει κάποιος να πληρώσει.  
 

ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα δοθούν, θα γίνουν άλλοι οικογενειακοί τάφοι; 

 
Όχι, από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει αγορά οικογενειακού τάφου, τελείωσε.  
Ο κύριος Γαϊτάνης.  

 
Πάνω στο συγκεκριμένο, σε αυτό που θέσανε οι συνάδερφοι, επειδή στον 
κανονισμό εδώ που έχουμε, στο άρθρο 18 στην παράγραφο 6, αναφέρεται, το 

ύψος των τελών δικαιωμάτων χρήσης καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Άρα, νομίζω, αναφέρει βέβαια ποιό πριν ότι με βάση τους νόμους και λοιπά, έναν νόμο του 58 
και έναν του 2006 ρυθμίζονται τα τέλη και τα δικαιώματα χρήσης, αλλά προφανώς δίνει το 
δικαίωμα στο δημοτικό συμβούλιο να ρυθμίζει το ύψος των εντολών, οπότε θα μπορούσε σαν 
κίνητρο να είναι δεσμευτικό σε ένα βαθμό, αν το …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λιγότερα τα τέλη. 

 
Θα μπορούσε να είναι, ναι. Πέρα από ότι είναι, είναι με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, θα μπορούσε να είναι δεσμευτικό από τον κανονισμό ώστε να μην 

μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Θα μπορούσε ας πούμε να 
έχει ένα μέγιστο ύψος των περιφερειακών που να είναι στο μισό του κεντρικού κοιμητηρίου 
για παράδειγμα και φυσικά να πηγαίνει και στο μηδέν ας πούμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν 
μπορεί να υπάρχει ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες του Δήμου και τα λοιπά, αλλά εν πάση 
περιπτώσει μην ανοίξουμε τώρα άλλο το θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλες παρατηρήσεις; Τοποθετήσεις έχουμε άλλες;  

 
Αν θυμόσαστε νομίζω έχουμε κάνει ένα συμβούλιο που ήταν ο Παύλος εδώ ο 
Μπουζιάνης που είπε ότι οι Ρομά στοπ, που κάνουν εκείνα τα πράγματα. 

Απαγορεύεται.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλωστε εσείς είστε υπέρ της καύσης αν δεν απατώμαι. Η παράταξή σας.  
 
ΦΩΝΗ: Δεν είναι σίγουρο.  
 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΑΙΤΑΝΗΣ:  

ΓΑΙΤΑΝΗΣ:  

ΨΥΛΑΚΗ:  
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Λοιπόν, ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ.  

 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Λευκό. 
 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Και εγώ λευκό, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει μία σύνδεση με το …...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Αθανασοπούλου λευκό.  
 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πιο φθηνά παιδιά, γι' αυτό και … 

 
 Άμα αύριο ας πούμε το χ, ψ δημοτικό συμβούλιο πει τα βάζω στην ίδια τιμή, 
μπορεί να τα βάλει στην ίδια τιμή.  

 
Δεν θα τα βάλει στην ίδια τιμή Φώτη, γιατί θα γεμίσει εδώ πέρα πια και 
δεν θα χωράμε. Αυτό ίσως είναι και ένα κίνητρο για να πάνε στο χωριό.  

 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

 
Μηδέν δεν γίνεται, είναι και έξοδα ρε παιδιά. Τα έξοδα ποιός θα τα 
πληρώνει; Την συντήρηση, τους εργάτες, όλα αυτά; Πως θα είναι μηδέν 

δηλαδή;  
 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

 
Και ένα τελευταίο για τα κοιμητήρια κυρία Φοίφα, αν μου επιτρέπετε.  
Κάτι είπε η κυρία συνάδερφος η κυρία Μαριάννα για τις κυρίες αυτές που 

καθαρίζουν μέσα. Αυτό είναι θέμα που δεν υπάρχει στον κανονισμό. 
 
Δεν είμαστε εφορία εμείς. Παιδιά είναι για το κεντρικό, εμείς δεν υπάρχει γυναίκα 
εκεί πέρα.  

 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
Ν. 3463/2006 και των άρθρων των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
μειοψηφούντων των κ.κ. Αθανασοπούλου Αικατερίνης, Γαϊτάνη Φωτίου, Ζόμπολου Χρήστου, 
Λεβέντη Ναταλίας & Μπιτσάνη Νικόλαου, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, 

κατά πλειοψηφία, 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του νέου 
Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών 
Κοινοτήτων και  Οικισμών Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός συντάχθηκε από το 
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΑΪΤΑΝΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος   Δημήτριος 

  6. Κατσαράκης Πέτρος 

  7. Λεβέντη Ναταλία 

  8. Μητσέας Δημήτριος 

  9. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 






























































