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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

4/2021

20/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
μεσ., συνέρχεται στην 4η/2021 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24445/22-3-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Η συνεδρίαση 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 και συμμετέχουν σε
αυτή ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της
Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος, οι κ.κ. 1) Λιάππας Λεωνίδας, 2)
Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Φαββατάς
Δημήτριος.
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2)
Μπαρούνη Μαρία και 3) Φάβας Γεώργιος.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία.
Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας και
Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
- Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα
Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.
- Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος
Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο :
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας.
Η με αριθμ. πρωτ. 22516/16-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος
προς ενημέρωση, 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
Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί, προκειμένου να εκφράσει γνώμη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», στο Συμβούλιο της
Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ’ αριθμ. 13/2021 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει
τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά.

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, υπογράφετε την εισήγηση, παρακαλώ.
Αφορά την προσαρμογή του Κανονισμού στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι άδειες
ταφής και εκταφής δινόταν δικαίωμα και στα γραφεία τελετών να γίνονται. Αυτό απαγορεύτηκε και
θα πρέπει εμείς να προσαρμόσουμε τον Κανονισμό μας με την αφαίρεση αυτών των εκφράσεων μέσα
από τον Κανονισμό.
Όπου υπάρχει παρέμβαση γραφείου τελετών στην ταφή και στην εκταφή αντικαθίσταται ότι αυτή
γίνεται μόνο από δημοτικούς υπαλλήλους.
Εν τάχη το είπα, παρακαλώ τον λόγο ποιοι θέλουν να έχουν;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μόνο αυτό αλλάζει;
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
Έχει διανεμηθεί η εισήγηση για την τροποποίηση, να μην κουράσω το Σώμα, σε
συμπλήρωση αυτών που λέτε, επειδή η αρμοδιότητα ανήκει στον Δήμο και η υποχρέωση αυτή είναι
υποχρέωση του Δήμου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπόκειται σε φορολογικές διατάξεις, ο
Δήμος αναλαμβάνει πλήρως την εκταφή και την ταφή, όπως το είπατε.
Εδώ ερχόμαστε και προσαρμοζόμαστε, τα αντίστοιχα άρθρα, καθώς και στο υπόδειγμα που υπάρχει
πίσω, ότι γίνεται από δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και ότι τα γραφεία τελετών δεν μπορούν να
παρέχουν υπηρεσίες καλλωπισμού, τα γραφεία τελετών δεν παρείχαν αλλά επειδή είχε διαλάθει της
προσοχής του συντάκτη το αφαιρέσαμε και αυτό. Δεν παρείχαν τα γραφεία τελετών υπηρεσίες,
προσαρμοζόμαστε σε αυτά που προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φαββατάς.
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν έχω κάτι να ρωτήσω, κ. Πρόεδρε, απλώς η ερώτησή μου είναι: έχουμε το
προσωπικό εμείς για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες;
Μιλάμε μόνο για το Κοιμητήριο της Καλαμάτας, έτσι δεν είναι, κ. Μαρινάκη;
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, μιλάμε για το κοιμητήριο της Καλαμάτας το οποίο κοιμητήριο της Καλαμάτας
σε προηγούμενη απόφαση του συλλογικού μας οργάνου είχαμε πάρει και δύο
ανθρώπους με έκτακτη διαδικασία για να συμπληρώσουν τον αριθμό του προσωπικού που έχουμε
εκεί, έχουμε και τακτικό προσωπικό και βεβαίως στον επικείμενο Οργανισμό θα υπάρξει η πρόβλεψη
για προσωπικό τακτικό. Αν προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία αυτή η Υπηρεσία βεβαίως θα μας
εισηγηθεί τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του προσωπικού στο κοιμητήριο.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Βέβαια για το κοιμητήριο των Γιαννιτσανίκων ισχύει άλλο καθεστώς, έτσι, κ.
Πρόεδρε; Έχουμε άλλο καθεστώς ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει άλλο Κανονισμό. Έχει τον Κανονισμό των Περιφερειακών Κοιμητηρίων.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, ναι.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Μία ερώτηση να κάνω, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως.
ΛΙΑΠΠΑΣ: Για τις αργίες και για τα Σάββατα, τι θα κάνουμε εκεί, Σαράντο;
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Κανονισμός στον οποίον δεν επεμβαίνουμε εκεί μας λέει μέσα
ότι ταφές θα γίνονται και το Σάββατο, προφανώς το προσωπικό θα υπάρχει, όπως
εξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό, το οποίο θα καλύπτεται μέσα από την εργασιακή /
εργατική νομοθεσία, δεν πρόκειται να αδικηθεί κανείς, θα βγαίνει πρόγραμμα από την Υπηρεσία. Για
τις Κυριακές δεν προβλέπεται ταφή, υπό ειδικές συνθήκες όπως αυτό συμβαίνει στα περισσότερα
κοιμητήρια της χώρας, καθώς επίσης και στα περισσότερα κοιμητήρια της χώρας δεν προβλέπεται
ούτε Σάββατο, εδώ δεν παρεμβαίνουμε σ’ αυτό, το διατηρούμε να γίνεται η εξόδιος ακολουθία και
τα Σάββατα. Η Υπηρεσία θα φροντίσει να υπάρχει προσωπικό, μέσα στα πλαίσια της εργατικής
νομοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέλει κάποιος κάτι άλλο να πει; Όχι.
ΟΜΟΦΩΝΑ.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την λήψη απόφασης τροποποίησης
του Κανονισμού Λειτουργίας του κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας σύμφωνα και
για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22516/16-3-2021
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 :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπασακίδης Νικόλαος

1. Λιάππας Λεωνίδας
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
4. Μπάκας Ιωάννης
5. Φαββατάς Δημήτριος
6. Σκοπετέας Αναστάσιος
Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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