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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  13/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 4/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

23747/19-3-2021 πρόσκληση της Αναπληρώτριας του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 

του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, Αναπληρώτρια του 

Προέδρου του   Συμβουλίου, η οποία και προεδρεύει της συνεδρίασης, 2)  Αλεξανδροπούλου 

Παναγιώτα, 3)  Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4)  Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) 

Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 9) 

Κουφαλάκου Ευαγγελία, 10) Τσαλίκης Δημήτριος, 11) Τσώλης Ηλίας και 12) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, 2) Αλεξόπουλος  Ιωάννης και 3) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22518/16-3-2021 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου, η οποία  είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας Α.Δ.Σ. 

315/2017».  
 

Έχοντας υπόψη:  

1.   Το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,  

2.    Τον Α.Ν. 445/1968 «Περί κοιμητηρίου και ενταφιασμού νεκρών»,  

3.    Τον Α.Ν. 582/168 «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»,  

4.   Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων»,  

5.   Το Π.Δ. 933/1975 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων 

περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (Α΄297)»,  

6.   Το Π.Δ. 210/1975 «Περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»,  

7.   Τον Ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,  

8.   Την Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/10-05-1978, τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για ίδρυση κοιμητηρίων¨,  

9.   Τα άρθρα 966 και 977 του Αστικού Κώδικα,  

10. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  

11. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

12. Την με αριθμό 315/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Τροποποίηση κανονισμού 

λειτουργίας του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας»,  

 

Εισηγούμαστε 
 

1. Την τροποποίηση της περίπτωσης 14 (ιδ) του άρθρου 6 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ» ως εξής: «Η 
ταφή γίνεται από δημοτικούς υπαλλήλους» (διαγράφεται η φράση «εναλλακτικά δίδεται η 

δυνατότητα και στα γραφεία τελετών να κάνουν ταφές, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

του παρόντος κανονισμού, με έκπτωση 100% επί του τέλους ταφής»).  

2. Την τροποποίηση της περίπτωσης 15 (ιε) του άρθρου 6 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ» ως εξής: 
«Ταφές πραγματοποιούνται καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο. Μόνο κατ’ εξαίρεση γίνονται 

ταφές την Κυριακή από δημοτικούς υπαλλήλους. Η σχετική άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο ή 

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο» (αντικατάσταση της φράσης 

«και μόνο από γραφεία τελετών» με την φράση «από δημοτικούς υπαλλήλους»).  

3. Την κατάργηση της περίπτωσης 7 (ζ) του άρθρου 13 «ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ» (καταργείται η φράση 

«Δίνεται η δυνατότητα εκταφής στα γραφεία τελετών, υπό την επίβλεψη του εφόρου και με 

έκπτωση 100%, μόνο στο αναλογούν τέλος εκταφής»).  
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4. Την κατάργηση της περίπτωσης 6 (στ) της παραγράφου Δ. Εργάτες φροντίδας ταφικών μνημείων 
του άρθρου 17 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» (καταργείται η φράση «Δίδεται η δυνατότητα στα 

γραφεία τελετών να επιμελούνται τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και καλλωπισμό των ταφικών 

μνημείων σε συνεργασία πάντα με τον έφορο, προσκομίζοντας κατάσταση των μνημείων που 

φροντίζουν»).  

5. Την τροποποίηση του υποδείγματος 6 ως εξής: αντικαθίσταται η παράγραφος 3 («Σύμφωνα με το 

άρθρο 13, παρ. 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, δίνεται η δυνατότητα 

εκταφής να γίνει από το γραφείο τελετών, υπό την επίβλεψη του εφόρου του κοιμητηρίου 

απαλλάσσοντας τον υπόχρεο από το αναλογούν τέλος εκταφής. Σε αυτή την περίπτωση, 

παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως»), με την φράση «Σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, η εκταφή πραγματοποιείται από 

δημοτικούς υπαλλήλους».  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(με εντολή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Επικοινώνησα με τον κ. Μαρινάκη και έλαβα τις διευκρινήσεις που ήθελα πάνω στο 
θέμα αυτό και όσον αφορά στο προσωπικό που υπάρχει μέσα, για τις γυναίκες 

μιλάω, γιατί όταν αναφερόμαστε σε καλλωπισμό μνημείων η ανησυχία  μου ήταν μήπως 
εκδιωχθούν από το προσωπικό το υπάρχον, τα ιδιωτικά μνήματα.  
Ο κ. Μαρινάκης μου είπε ότι αυτό αφορά την υπηρεσία, θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι και το 
μόνιμο προσωπικό. Σε αυτές τις δουλειές δεν μπορεί να είναι οχταμηνίτες  ούτε εξαμηνίτες. 
Πρέπει να είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί σε εκταφές και σε ταφές άνθρωποι που δεν 
γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι και την 
ανακομιδή δεν μπορεί να την κάνει ένας που δεν γνωρίζει και εκεί που ένας οχταμηνίτης έχει 
μάθει ξαφνικά  μένει εκτός εργασίας και έρχεται ένας καινούργιος και πάλι από την αρχή να 
ξαναμάθει από τους δύο μόνιμους εργαζόμενους. Αυτό λέει είναι υπηρεσιακό και δεν μας 
απασχολεί δεν πρέπει να το δούμε ως αιρετοί. Θα πρέπει όμως να διεκδικήσουμε  μόνιμες 
εργασίες και το ωράριο γιατί κατά το παρελθόν υπήρχαν ωράρια φυσαρμόνικα. Δηλαδή να 
πηγαίνουν το πρωί από τις 7 μέχρι τις 11 και να ξαναπηγαίνουν το απόγευμα γιατί είχε κηδεία 
στις 5 και να κάθονται μέχρι τις 9. Απλά, ως σημείωση αυτό.    
Δεν είμαι αντίθετος, φυσικά είμαι υπέρ και να δούμε και λίγο τα τέλη, γιατί τα τέλη νομίζω ότι 
είναι υψηλά.   

 
Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει κάτι;  
Ο κ. Μαρινάκης είναι σε αναμονή εάν χρειασθεί να παρέμβει για κάποια 

διευκρίνηση. 
 
Συμφωνούμε και όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Τσώλης, το 
βλέπουμε και αυτό, έχει μία τυπική υπόσταση θα έλεγα περισσότερο 

και να μου επιτρέψεις τον ενικό Ηλία, μου θυμίζει λίγο το ανέκδοτο «οι οχταμηνίτες κοιτάνε 
από πάνω και ο μόνιμος δουλεύει κάτω».  
Δεν ξέρω εάν κατάλαβες το πνεύμα μου; 
 
ΤΣΩΛΗΣ: Δεν είναι έτσι όμως. 
 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Δεν είναι έτσι;  Τότε γιατί προσλαμβάνονται οι οχταμηνίτες και …. 
 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: 
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ΤΣΩΛΗΣ: Δεν κατάλαβες την τοποθέτησή μου. 
 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Την κατάλαβα. Για να γίνετε μόνιμοι, προφανώς;    

 
Δεν είπα για να γίνουμε μόνιμοι. Είπα ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Δεν 
διευκρίνισα ποιος να γίνει. 

 

Φυσικά και χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το 
Συμβούλιο το δικό μας. Εμείς μπορούμε να το προτείνουμε αυτό το 

πράγμα. Φυσικά χρειάζονται μόνιμοι, δεν αντιλέγει κανείς σε αυτό.  
 
Εμείς είχαμε κάνει αναλυτική τοποθέτηση, ο κ. Διασάκος εκ μέρους της 
παράταξης, σε προηγούμενη συνεδρίαση όταν είχε ξανάρθει σχετικό θέμα και 

μόνιμο προσωπικό ζητούσαμε και είχαμε πει και κάποια άλλα θέματα όπως να  υπάρχει ένας 
χώρος για τους αλλόθρησκους όταν είναι βροχερός ο καιρός να μπορούν να κάνουν τις τελετές 
τους. 
Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση ψηφίζω υπέρ, είναι ένα θετικό βήμα χωρίς να μας καλύπτει 
σε όλα αυτά που είχαμε πει.   
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 
του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση 
του Κανονισμού Λειτουργίας του κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας, σύμφωνα και  
για τους λόγους που αναφέρονται στην  υπ’ αριθμ. πρωτ. 22518/16-3-2021 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής. 

 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπάμπαλη Αικατερίνη   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

(Αναπληρώτρια Προέδρου)  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

ΤΣΩΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 
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  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 29 Μαρτίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

α.α. 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

 


